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Apresentação

O nascimento de um recém-nascido não pode ser um evento qualquer!
Trata-se de um novo cidadão que acabou de chegar, que precisa ser adotado
pela Família, pela Saúde e pela Cidade!
Rejane Ferreira dos Reis
É com grande alegria que apresentamos aos profissionais de saúde do SUS-BH a nova edição da Agenda
de Compromissos para a Saúde Integral da Criança. Com o objetivo de apoiar os profissionais da
Atenção Primária à Saúde (APS) no processo de organização e planejamento da atenção integral à saúde
da criança, esta Agenda constitui-se em um documento orientador que somado à capacidade das
equipes e dos gestores de organizar seus processos de trabalho e de educação permanente, contribui
para a melhoria do acesso e da qualidade do cuidado às crianças no SUS de Belo Horizonte.
Para garantir o direito à vida e à saúde, o planejamento da Atenção Integral à Saúde da Criança proposta
nesta Agenda segue as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança – PNAISC,
instituída pela portaria nº 1.130, de 5 de agosto de 2015, no sentido de orientar e qualificar as ações e
cuidados nos serviços de saúde, considerando os determinantes sociais e condicionantes de saúde, a
efetivação de medidas que permitam o nascimento e o pleno desenvolvimento na infância, redução das
vulnerabilidades e riscos para o adoecimento, a redução de morte prematura de crianças, da
mortalidade infantil e da infância, bem como a prevenção de doenças crônicas na vida adulta.
A PNAISC foi elaborada no período de 2011 a 2015 a partir de discussões e oficinas ampliadas sobre os
avanços e os desafios na saúde da criança no Brasil desde a Constituição Federal de 1988, que trouxe a
garantia do direito universal à saúde, da criação do SUS e da Doutrina da Proteção Integral da criança,
após advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. Em um processo amplo e participativo
de construção coletiva, liderado pela Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno
(CGSCAM), do Ministério da Saúde, participaram de sua formulação, especialistas em Saúde da Criança,
representantes das Coordenações de Saúde da Criança das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
das Capitais, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde Estaduais (Conass) e o Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde, além do envolvimento da Pastoral da Criança e da Rede Nacional pela
Primeira Infância (RNPI), entre outras instituições da sociedade civil.
Foram mencionados os grandes e significativos avanços ao longo da década de 90 e primeira década do
século XXI, que trouxeram impactos favoráveis em vários indicadores de saúde da criança, dentre os
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quais a redução significativa das taxas de mortalidade infantil em 77%, controle da morbimortalidade
por doenças imunopreveníveis e diarréia, redução da desnutrição primária na infância e melhoria
crescente nos indicadores de aleitamento materno. Em Belo Horizonte, diversas ações foram
sustentadas como a ampliação e universalização do acesso à saúde em todos os níveis de atenção,
criação dos comitês de óbito materno e infantil, criação da comissão perinatal, com controle
permanente da qualidade da assistência ao parto e nascimento, oferta de planejamento sexual e
reprodutivo familiar e qualificação do pré-natal, fortalecimento da vigilância em saúde com
intensificação no cuidado às crianças em condição de risco clínico e em situação de vulnerabilidade
social (crianças desnutridas, crianças que chiam), melhor cobertura da imunização e disponibilização de
terapia de reidratação oral, criação dos serviços em saúde mental para adultos e crianças, com a
inauguração das equipes complementares e do primeiro Centros de Referência em Saúde Mental na
Infância e Adolescência, além da construção da Primeira Agenda de Compromissos para a Saúde Integral
da Criança, em 2004.
Ciente do compromisso pactuado em prol da sobrevivência e do desenvolvimento da criança, a
Secretaria Municipal de Saúde continua avançando ainda mais ao ampliar de um para três os Centros de
Referência em Saúde Mental da Infância e Adolescência, agora CERSAMI Noroeste, Nordeste e CentroSul e de criar a Equipe Multiprofissional de Apoio às Gestantes e Puérperas em Situação de
Vulnerabilidade (EMAP-GPV) que, com oferta de uma assistência primorosa e fiel ao princípio da
equidade, vem contribuindo para vincular, amparar e ofertar às gestantes, puérperas e seus bebês em
grave situação de vulnerabilidade acesso humanizado, oportuno, integral e longitudinal na rede de
saúde e intersetorial fazendo uma grande diferença e dando visibilidade à vida desses cidadãos.
Dessa forma, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, em seu empenho intenso em defesa
da vida, reconhecendo e lutando pela solidificação do SUS-BH como um dos sistemas mais robustos de
saúde do País, apresenta esta Agenda reafirmando o compromisso de colaborar e investir no cuidado à
primeira infância, convidando a todos para com o afeto costumeiro acolher, abraçar e cuidar da
relevante construção de sujeitos de direitos aos pequenos cidadãos belo horizontinos.
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1. Introdução

“Um menino nasceu! O mundo tornou a começar!”
João Guimarães Rosa
Esta Agenda de Compromissos com a Atenção à Saúde Integral da Criança, atualizada a partir de
diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), publicada em 2015
(PORTARIA Nº 1.130, DE 5 DE AGOSTO DE 2015, “reúne o conjunto de ações programáticas e estratégias
para o desenvolvimento da criança em todas as etapas do ciclo de vida, somando-se aos programas e
diretrizes das políticas públicas universais, desenvolvidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a
promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, assistência e reabilitação à saúde, no sentido da
defesa dos direitos à vida e à saúde da criança”.
A atenção integral à saúde da criança é resultante da articulação desta política com as demais políticas
sociais de Educação, Assistência social e de investimentos econômicos e sociais, contando com a
contribuição e o envolvimento de trabalhadores, famílias, cuidadores, gestores, redes sociais, conselhos
de saúde, de direitos e de proteção, ratificando assim a importância da participação da sociedade, em
instâncias deliberativas, nas três esferas de governo.
Esta agenda apresenta os compromissos com a atenção integral à saúde da criança desde a gestação até
os nove anos de idade, com especial atenção à primeira infância (menores de seis anos) e às populações
expostas à maior vulnerabilidade, visando à redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à
vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento.
Em consonância com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a SMSA-BH define que criança é a pessoa
na faixa etária de zero a nove anos, ou seja, de zero a cento e vinte (120) meses e primeira infância é a
pessoa na faixa etária de zero a cinco anos, ou seja, de zero a setenta e dois (72) meses.
A partir dos 10 anos, a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes, período de 10 a 19 anos, deve se
orientar nas diretrizes do Protocolo de Atenção Integral à Saúde de Adolescente, 2015, disponível em
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de
governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/Protocolo_Aten%C3%A7%C3%A3
o_Integral_Adolescente-1-4-2015.pdf.
1.1 Um breve histórico da infância
Historicamente, por muitos anos as crianças foram tratadas da mesma forma que adultos, sem
nenhuma consideração às especificidades deste ciclo de vida, dentre os quais o crescimento e
desenvolvimento infantil, sendo colocadas na posição de meros objetos. A infância não era percebida
pelo Estado e Sociedade como uma etapa do ciclo vital com demandas singulares. Com o advento da
Revolução Industrial, em meados do século XVIII, e a consequente necessidade de ampliar mão de obra
para expansão da produtividade, surgiram as primeiras políticas públicas de saúde voltadas em sua
essência ao controle social e aos serviços de saneamento e de saúde, como forma do Estado reduzir
mortalidade e garantir o aumento da população.
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A partir daí a criança foi, gradativamente, sendo reconhecida como ser biopsicossocial, com direitos
enquanto cidadã, paralelos ao crescente reconhecimento da necessidade de assistência à saúde a este
segmento populacional, considerando suas especificidades. Mais recentemente, no Brasil, grandes
avanços que vieram a partir de uma potente mobilização e participação social foram a Constituição
Federal (1988) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), que excluiu o Código de Menores
(1979) e reconheceu a criança e adolescente como sujeitos sociais, portadores de direitos e garantias
próprias, independentes de seus pais e/ou familiares e do próprio Estado, respeitando assim, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1945) e a Declaração dos Direitos da Criança (1959).
De acordo com o ECA, crianças e adolescentes devem ter primazia nas políticas públicas, sendo dever da
família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
A garantia de prioridade deve compreender:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.
A prioridade à criança se justifica pela sua dependência absoluta dos adultos no âmbito das famílias e da
sociedade e pela necessidade de garantir o desenvolvimento adequado de gerações futuras. Diante
disso, é necessário que as políticas públicas priorizem o provimento de condições adequadas e dignas
para a criança, desde a concepção, para sua sobrevivência e desenvolvimento pleno.
Os determinantes sociais, como raça/cor, renda, educação, emprego, cultura, gênero e condições
ambientais, econômicas e políticas, afetam sobremaneira a mortalidade, morbidade e desenvolvimento
infantil, interferindo longitudinalmente em todos os ciclos de vida. Estudos mais recentes sobre o
desenvolvimento integral da criança demonstram que seus primeiros anos de vida são fundamentais
para que atinja todo seu potencial humano, de forma que os cuidados em saúde devem se direcionar
não apenas para a sobrevivência e o crescimento infantil, mas também para a promoção do pleno
desenvolvimento na primeira infância, como forma de prevenir sofrimentos psíquicos na adolescência e
vida adulta, bem como prevenir doenças crônicas degenerativas.
A organização de uma rede integrada de assistência deve se basear nos princípios já garantidos na
Legislação e no SUS, como o direito de acesso aos serviços de saúde, hierarquizados e com enfoque na
integralidade do indivíduo e na assistência, que garantam resolubilidade adequada e promovam
equidade.
1.2 Política nacional de atenção integral à saúde da criança - PNAISC
De acordo com a PNAISC, a promoção da saúde integral da criança e o desenvolvimento das ações de
prevenção de agravos e assistência são objetivos que, para além da redução da mortalidade infantil,
apontam para o compromisso de se prover qualidade de vida para que ela possa crescer e desenvolver
todo o seu potencial. A rede de atenção à saúde da criança envolve a rede cegonha, pessoas com
deficiências, urgência e emergência, atenção psicossocial, doenças crônicas, dentre outras (BRASIL,
2015).
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Os principais eixos de atenção previstos na PNAISC, que tem a finalidade de orientar gestores e
trabalhadores sobre as ações e serviços de saúde da criança no território, a partir dos determinantes
sociais e condicionantes para garantir o direito à vida e à saúde, são:
I - Atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido:
II - Aleitamento materno e alimentação complementar saudável;
III - Promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral: consiste na vigilância
e estímulo do pleno crescimento e desenvolvimento da criança, em especial do "Desenvolvimento na
Primeira Infância (DPI)", pela atenção primária à saúde, conforme as orientações da "Caderneta da
Criança", incluindo ações de apoio às famílias para o fortalecimento de vínculos familiares;
IV - Atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas;
V - Atenção integral à criança em situação de violências, prevenção de acidentes e promoção da cultura
de paz;
VI - Atenção à saúde de crianças com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade;
VII - Vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno: consiste na contribuição para o
monitoramento e investigação da mortalidade infantil e fetal e possibilita a avaliação das medidas
necessárias para a prevenção de óbitos evitáveis.
1.2.2 Princípios norteadores do cuidado na saúde da criança
A atenção à saúde integral da criança é orientada pelos seguintes princípios: direito à vida e à saúde;
prioridade absoluta da criança; acesso universal à saúde; integralidade do cuidado; equidade em saúde;
ambiente facilitador à vida; humanização da atenção; e gestão participativa e controle social, quais
sejam:
Direito à vida e à saúde: trata-se de um princípio fundamental, garantido na Constituição Federal e no
Estatuto da Criança e do Adolescente, que deve ser assegurado pelo Sistema Único de Saúde, mediante
o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção integral e recuperação da
saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento
sadio e harmonioso em condições dignas de existência livre de qualquer forma de violência (BRASIL,
ECA, 1990).
Prioridade absoluta da criança: de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º “é
dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.
Acesso universal: deve ser entendido como um direito de toda criança receber atenção e o cuidado
necessário à promoção, à proteção e à recuperação de sua saúde e um dever da política pública de
saúde em atender às demandas das famílias e suas crianças na comunidade, propiciando o acolhimento,
a escuta qualificada das demandas singulares de saúde para construção de projeto terapêutico singular
e, se necessário, o encaminhamento implicado para a rede de serviços.
Integralidade do cuidado: Integralidade pode ser entendida como o cuidado que se produz adotando
um conceito ampliado de saúde. Assim, numa perspectiva da macropolítica, pode ser entendida como a
garantia de acesso a todos os serviços e ações que se façam necessários para resolução de problemas de
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saúde, mediante a articulação e integração dos serviços de saúde, da atenção primária à atenção
especializada, apoio diagnóstico e terapêutico até a atenção hospitalar de maior complexidade, de
forma a acompanhar a trajetória da criança em uma rede de cuidados e proteção, envolvendo também
a família e as políticas sociais básicas no território. Numa perspectiva da micropolítica, nos diferentes
pontos de atenção, sobretudo na APS, considera-se também, a identificação das diversas demandas do
sujeito que se encontra adoecido, por meio de atendimento clínico, escuta cuidadosa de suas questões
subjetivas e história de vida, além da identificação dos determinantes sociais no processo de saúde e
doença visando resposta terapêutica singular efetiva.
Equidade: Pressupõe a igualdade da atenção à saúde, sem privilégios ou preconceitos, mediante a
definição de prioridades de ações e serviços de acordo com as demandas de cada criança, com maior
alocação dos recursos onde a necessidade é maior. O que determina o tipo de cuidado é a complexidade
do problema de cada um. Implica em implementar mecanismos de indução de políticas ou programas
para populações em condição de desigualdade em saúde, por meio do diálogo entre governo e
sociedade civil, envolvendo integrantes dos diversos órgãos, setores da saúde, pesquisadores e
lideranças de movimentos sociais. Neste sentido, entende-se como um dos aspectos importantes da
saúde da criança a vulnerabilidade social.
Ambiente facilitador à vida: as ações voltadas à infância, especialmente à primeira infância, devem
considerar o suporte ambiental que provê vida digna às famílias, bem como cuidados físicos e psíquicos
para que a criança desenvolva confiança e autonomia fundamentais ao seu desenvolvimento pleno e
saudável. Neste processo, a construção e a qualidade dos vínculos entre crianças, pais, familiares e
profissionais das políticas públicas básicas é de suma importância. Os Centros de Saúde, as Escolas, os
Serviços Sociais e os demais equipamentos vinculados às ofertas do sistema de garantia de direitos,
potencializam, conjuntamente, a qualidade de atenção integral à criança.
Humanização da Atenção: A Humanização como princípio da Atenção Integral à Saúde da Criança,
possibilita a construção e saídas para muitos dos problemas vividos nas práticas em saúde de forma
criativa e inclusiva, com acolhimento e valorização dos diferentes sujeitos implicados na produção de
saúde, desde etapas iniciais da vida buscando o vínculo e a co-responsabilidade entre famílias,
trabalhadores e gestores neste processo. O estabelecimento de vínculos solidários entre humanos, a
construção de redes de cooperação e a participação coletiva no processo de gestão ampliam a
possibilidade de troca e de construção de saberes, fomentam a transversalidade e a grupalidade e
valorizam a ambiência, com organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores, tornando
clara a importância da relação indissociável entre atenção e gestão para a continuidade e integralidade
do cuidado.
Planejamento e desenvolvimento de ações intersetoriais: a definição de prioridades para a saúde da
população infantil local, a articulação das diversas políticas sociais, como também a iniciativa das
comunidades, tornam mais efetivas as intervenções para os diversos problemas demandados pela
população. A intersetorialidade pressupõe a definição de objetivos comuns para os quais cada setor
contribui com as suas especificidades, articulando ou produzindo ações de impacto na vida das crianças
e em defesa dos seus direitos.
Gestão participativa e controle social: incentivo à participação da família em toda processo de atenção
à criança, envolvendo-a na informação sobre os cuidados e problemas de saúde, bem como nas
propostas de abordagem e intervenções necessárias, entendido como direito de cada cidadão e
potencial de qualificação e humanização da assistência.
1.3 Principais desafios na atenção à saúde da criança – situação epidemiológica
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Desde que o Brasil assumiu a garantia do direito universal à saúde e a proteção integral da criança, a
saúde da criança vem apresentando melhora significativa.
As políticas públicas no Brasil, voltados para a saúde da criança e da mulher implantadas no século
passado e fortalecidas com a criação do SUS e implantação da Estratégia de Saúde da Família na APS que
proporcionaram o acesso universal às políticas de saúde trouxeram avanços inquestionáveis, como o
aumento da prevalência do aleitamento materno e a redução significativa da Mortalidade Infantil.
Também se observou admirável controle da morbimortalidade por doenças imunopreveníveis, diarreia,
dentre outros, grande diminuição dos índices de desnutrição.
No entanto, a atenção à saúde da criança permanece sendo um desafio, uma vez que a mortalidade
infantil – notadamente o componente neonatal – e na infância persistem em níveis acima do aceitável,
especialmente em algumas regionais ou áreas de maior vulnerabilidade à Saúde, deflagrando a
perversidade da desigualdade social. Assim, novos desafios apresentam-se como resultantes dos
contextos sociais, econômicos e demográficos, da transição epidemiológica e nutricional, das situações
de vulnerabilidades sociais. A vivência de violência pelas questões raciais, étnicas, de gênero, de
migração populacional aponta para a necessidade de reconhecimento e afirmação da diversidade
cultural e dos direitos fundamentais a todos os cidadãos ainda excluídos das políticas, dentre os quais
destacamos famílias em condições indignas de vida, crianças em trajetória de vida nas ruas, exploração
do trabalho sexual e infantil com destaque ao tráfico de drogas. Para, além disso, colocam-se os desafios
dos processos de medicalização e patologização da vida. Há a necessidade, portanto, de um processo
contínuo de monitoramento, avaliação e qualificação do cuidado, que considere melhorias no processo
de trabalho, na educação em saúde permanente, na construção e fortalecimento das redes de saúde e
intersetorial, dentre outros.
Com relação à mortalidade infantil (MI), em Belo Horizonte, nas últimas décadas, observou-se uma
redução significativa de 35 em 1993 para 9,8 por mil nascidos vivos em 2018 (Gráfico 1). No entanto, a
MI ainda encontra-se em níveis incompatíveis com o grau de desenvolvimento econômico do país.
Destaca-se que o componente pós-neonatal (óbitos ocorridos entre 28 dias e 11 meses e 29 dias de
vida) da taxa de mortalidade infantil tem se mantido estável desde o ano de 2009. O componente
neonatal (óbitos ocorridos entre 0 a 27 dias de vida) tem sido responsável por aproximadamente 2/3 da
taxa de mortalidade infantil nos últimos anos analisados e tem como principais causas àquelas
relacionadas à prematuridade, asfixia intraparto, infecções neonatais e as malformações congênitas. As
causas mencionadas como principais contribuintes para o óbito neonatal, com exceção das
malformações congênitas complexas, podem ser evitadas por meio da qualificação da assistência ao
pré-natal, parto e manejo clínico ao recém-nascido. Mais da metade dos óbitos infantis são de recémnascidos prematuros e de baixo peso ao nascer, apontando para a necessidade de investimento no
acesso e na qualidade de assistência ao pré-natal. Permanece também uma concentração de óbitos nas
regiões e populações mais pobres da cidade, reflexo das marcantes desigualdades sociais.
Gráfico 1: Série Histórica Taxa de Mortalidade Infantil em Belo Horizonte. Período 1993 a 2018
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Fonte: SINASC/SIM/GEEPI/SMSA-PBH (atualizado em 16/01/20) * dados provisórios para 2019

Por ano, nascem cerca de trinta mil crianças residentes em Belo Horizonte. Nos últimos seis anos, foram
32.143 em 2012, 31.392 em 2013, 31 740 em 2014, 32082 em 2015, 29 647 em 2016, 30126 em 2017
(Fonte: SINASC, janeiro de 2019). A análise da série histórica da proporção de nascidos vivos prematuros
de 2007 a 2017 na cidade mostra uma tendência de aumento da prematuridade (Gráfico 2). Ressalta-se
que a prematuridade, inclusive tardia (34 a 36 semanas), aumenta a mortalidade, bem como diversas
morbidades, dentre as quais à doença óssea metabólica, retinopatia da prematuridade. No longo prazo
são maiores os riscos de asma, diabetes, obesidade, dentre outras condições. A decisão de realizar o
parto antes do trabalho de parto espontâneo seja por indução ou por cesárea, sem nenhuma indicação
clínica que justifique é uma situação que deve ser monitorada e evitada.
Gráfico 2: Proporção de nascidos vivos prematuros (< 37 semanas de gestação) residência e ocorrência
em Belo Horizonte. Período 2006 a 2018.[1]

Fonte: SINASC/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH (atualizado em 14/07/2020)
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A mortalidade de crianças por causas externas (acidentes e violências) também merece ser destacada e
configura-se como a primeira causa de morte de crianças entre 1 e 9 anos de idade, sendo os acidentes
de transporte terrestre, o afogamento e a submersão acidental as principais causas de morte.
Uma grande proporção de crianças (31%) nasce em áreas de elevado e muito elevado índice de
vulnerabilidade da saúde (Fonte: SINASC, 2019). No Brasil, a população de crianças de 0 a 5 anos é a
mais exposta à pobreza. Para UNICEF, a distribuição desigual das oportunidades faz com que muitas
crianças cresçam, nos centros urbanos, excluídas das políticas públicas, em situação de vulnerabilidade
ou de extrema violência. São dados preocupantes, considerando que os primeiros anos de vida são
cruciais e decisivos para o desenvolvimento físico, intelectual e psíquico da criança. Observam-se
muitas iniquidades, sobretudo entre as crianças negras e pobres vivendo em favelas, com deficiências,
em trajetória de vida nas ruas, indígenas, imigrantes, dentre outros, que, com frequência vivenciam
preconceitos e inúmeras dificuldades no acesso às políticas e práticas socialmente necessárias ao seu
desenvolvimento. De acordo com UNICEF, a desigualdade imposta à população negra, fruto do racismo
estrutural no Brasil, gera impactos irreparáveis na infância e adolescência, com graves danos ao
desenvolvimento e perspectivas de vida. No imperativo da sobrevivência, por exemplo, prioriza-se o
trabalho, em detrimento da escolaridade e letramento, sendo recorrente a situação de meninas em
tenra idade terem péssimo desempenho escolar, serem infrequentes e/ou evadirem da escola para
estarem em casa, se responsabilizando pelos serviços domésticos e cuidados dos irmãos menores,
enquanto suas mães, que vivenciaram a mesma situação na infância, estão trabalhando para garantir o
sustento da família, da qual, com frequência, são as únicas provedoras. Assim, de forma transgeracional,
mães negras com baixa escolaridade, com alta incidência de empregos informais, vivenciam inúmeras
violações de direitos, desde a infância. Aprisionadas a múltiplas vulnerabilidades, experienciam relações
familiares e comunitárias violentas, fruto do enfrentamento das relações sociais desiguais,
preconceituosas e perversas, das quais crianças e adolescentes são vítimas. Nestas circunstâncias, não é
incomum o uso prejudicial de álcool e outras drogas até como uma tentativa pessoal de manejo do
grande e crônico sofrimento psíquico. Paradoxalmente, agrava-se a situação quando estas comunidades
criam identidades próprias para se resguardar e proteger suas singularidades, como forma insurgente à
ideologia dominante, causando estranheza aos padrões elitistas e midiáticos, que reagem com violência
velada por meio de ações e valores moralizantes, preconceituosas e higienistas.
A análise dos dados da Proporção de Gravidez na Adolescência por IVS (Gráfico 3), reforça também as
iniquidades na infância e adolescência. Embora os números mostram declínio na proporção de gravidez
na adolescência em todas as categorias do IVS de 2006 a 2018, verifica-se, no entanto que, nas áreas de
médio, elevado e muito elevado risco, as proporções de gravidez são muito maiores do que no baixo
risco. Esse fenômeno exemplifica como a distribuição desigual de oportunidades influenciam o perfil de
nascimento no município e a qualidade de vida na infância e vida adulta.
Evidências científicas apontam para a necessidade de políticas públicas de promoção da sobrevivência,
crescimento infantil e pleno desenvolvimento na primeira infância, como forma de prevenir tanto o
sofrimento psíquico na adolescência e vida adulta, quanto às doenças crônicas, além de contribuir para
o desenvolvimento do município. Esta foi uma orientação muito defendida na construção da PNAISC,
sobretudo para prevenir o estresse tóxico na primeira infância, condição definida como “um estresse
muito elevado e contínuo, que pode gerar danos irreversíveis ao desenvolvimento neuropsicomotor da
criança, além de aumentar os riscos para doenças orgânicas ao longo dos anos”. Sabe-se que o
neurodesenvolvimento é um processo complexo que envolve a interação entre aspectos
neurobiológicos e o contexto ambiental. Dessa forma, a vivência prolongada de pobreza no processo de
adoecimento e morte, encurta mais a vida que o tabagismo, álcool, sedentarismo, obesidade e
hipertensão, conforme artigo publicado no Lancet em 2017:
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“A adversidade socioeconômica deve ser incluída como fator de risco modificável nas
estratégias de políticas de saúde locais e globais e no monitoramento do risco para a
saúde”! Assim, ter baixo nível socioeconômico “significa ser incapaz de determinar o
próprio destino, privado de recursos materiais e com oportunidades limitadas, que
determinam tanto o estilo de vida quanto as oportunidades de vida”. É preciso,
portanto, repensar a ênfase em fatores individuais, como exemplo “pratique esporte,
não fume” e ampliar o olhar para a saúde pública com os determinantes sociais!
(Stringhini, S et al., 2017).
Gráfico 3: Proporção de gravidez na adolescência de 15 a 19 anos, por Risco de Vulnerabilidade Saúde,
Belo Horizonte. Período 2006-2018.

Fonte: SINASC/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH (atualizado em 14/07/2020)
Com relação aos indicadores nutricionais no país, houve redução substancial na prevalência de
desnutrição proteico-calórica e de déficit de altura para a idade. No entanto, é preciso estar atento
porque, no Brasil, o percentual de crianças menores de 5 anos em desnutrição aumentou de 12,6% para
13,1% de 2016 para 2017, segundo os últimos dados disponíveis do Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional (SISVAN). Por outro lado, houve aumento significativo do sobrepeso e de obesidade entre
meninos e meninas, em proporções epidêmicas. A classificação nutricional de crianças menores de seis
anos atendidas na APS de Belo Horizonte em 2017, mostra que 27% das crianças apresentavam-se com
risco de sobrepeso e sobrepeso somados e 4% apresentam-se com magreza e magreza acentuada
somados (Gráfico 4).

Gráfico 4: Classificação Nutricional em crianças < 6 anos atendidas na Atenção Primária à Saúde em
Belo Horizonte. Ano: 2017.
Classificação nutricional < 6
anos : 2017
Classificação
nutricional Casos Percentual
Magreza
acentuada 1373 1%
Magreza
4095 3%
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Eutrofia
93532 69%
Risco
de
sobrepeso 21591 16%
Sobrepeso 15049 11%
Total
135640 100%

A fome oculta e anemia ferropriva, problema nutricional de grande magnitude na população infantil,
apresenta prevalências no Brasil variando de 30% a 70%, dependendo da região e estrato
socioeconômico. A prevalência de anemia em crianças de seis a 60 meses, em estudo publicado em
2014 realizado em creches da regional Centro-Sul de Belo Horizonte, foi de 38,3%, sendo superior nas
crianças com idade inferior ou igual a 24 meses (56,1%). As deficiências de vitaminas e minerais ocorrem
simultaneamente, e seus efeitos combinados durante o período crítico desde a concepção até 23 meses
de vida podem estar associados ao aumento da mortalidade e morbidade neonatal, bem como
resultados adversos irreversíveis físicos e cognitivos que levam a consequências desfavoráveis ao
desenvolvimento da criança, com repercussões por toda a vida na saúde, produtividade e crescimento
econômico. Os fatores de risco nutricionais, incluindo baixo peso, prematuridade, ausência de
aleitamento materno, deficiências de vitaminas e minerais, especialmente deficiências de vitamina A,
ferro ou zinco são responsáveis por 3,9 milhões de óbitos (35% do total de óbitos) em crianças com
menos de 5 anos de idade.
Com relação às doenças respiratórias, a asma e a pneumonia na infância são causas frequentes de
hospitalizações e procura por atendimentos em serviços de saúde ambulatoriais e de urgência. Em Belo
Horizonte, a asma acomete cerca de 20% da população infanto-juvenil e as doenças respiratórias são a
principal
causa
de
internação
em
crianças.
Ressalta-se a necessidade de qualificação permanente da rede de assistência às crianças e adolescentes
com asma na atenção primária e rede complementar por meio de monitoramento, vigilância em saúde,
oferta de acompanhamento em rede integrada e educação continuada para os profissionais de saúde.
Outro grande desafio em Belo Horizonte e no Brasil é a redução de número de casos de sífilis congênita.
Das várias doenças que podem ser transmitidas durante o ciclo grávido puerperal, a sífilis é a que tem as
maiores taxas de transmissão. O Gráfico 5 mostra que a curva epidêmica da sífilis congênita em Belo
Horizonte é um grande desafio que exige esforço conjunto para sua prevenção. Ressalta-se que a sífilis
na gestante não tratada pode resultar em abortamento e natimorto em cerca de 58% dos casos, bem
como no nascimento de crianças infectadas, com manifestações de prematuridade, baixo peso ao
nascer e Quadros clínicos neonatais de maior gravidade (em torno de 46 %).
Gráfico 5: Total de casos e incidência de sífilis congênita, mães residentes em BH, segundo ano de
diagnóstico, 2010-2019*.[1]
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Fonte: SINANNET/MS- DPVS/GVIGE-SMSABH Dados atualizados 23/07/2020

*Dados sujeitos a revisão

Recentemente, no Brasil, assistimos ao recrudescimento de doenças imunopreveníveis que já eram
consideradas erradicadas, como o sarampo. As séries históricas de 2016 a 2018 da cobertura vacinal em
crianças menores de 1 ano (Gráfico 6) e de 1 ano (Gráfico 7) mostra que alcançar a meta de 95% de
vacinados em todas as vacinas, ainda é um desafio, que precisa ser superado.
Gráfico 6. Série histórica cobertura vacinal em crianças < 1 ano em Belo Horizonte. Periodo 2016 a
2018.
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Fonte: GEEPI/SMSA/PBH, 2019
Gráfico 7. Série histórica cobertura vacinal em crianças < 1 ano em Belo Horizonte. Período 2016 a
2018.

Fonte: GEEPI/SMSA/PBH, 2019
Diante de tantos avanços, mas também de muitos desafios, esta Agenda de Compromissos com a Saúde
Integral da Criança pretende nortear os pressupostos e as diretrizes para um cuidado comprometido
com igualdade étnico-racial, com a ética e defesa da vida!
.
Referências bibliográficas:
1.

Araújo, J.P., et al. História da saúde da criança: conquistas, políticas e perspectivas. Rev Bras
Enferm
2014
nov-dez;
67
(6):1000-7.
Disponivel
em:

20

http://www.scielo.br/pdf/reben/v67n6/0034-7167-reben-67-06-1000.pdf
(Acesso
em
27/02/2020)
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança :
orientações para implementação . Brasília, 2018. 180 p. Disponível em:
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Politica_Nacional_de_Atencao_Integral_a_Saude_d
a_Crianca_PNAISC.pdf. (Acesso em 14/10/2019).
3. BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília,
DF,
16
jul.
1990.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art266>. (Acesso em: 28/fev./ 2020).
4. CECILIO, L. C. O. As Necessidades de Saúde como Conceito Estruturante na Luta pela
Integralidade e Eqüidade na Atenção em Saúde. In: Pinheiro, R.; Matos, R. A. (Orgs.). Os
Sentidos da Integralidade na atenção e o cuidado à saúde. Rio de Janeiro: UERJ, IMS: ABRASCO,
2006. p.117 – 130 . https://cepesc.org.br/wp-content/uploads/2013/08/Livrocompleto.pdf#page=117 (Acesso em 14/10/2019)
5. Lansky, S et al. Pesquisa Nascer no Brasil: perfil da mortalidade neonatal e avaliação da
assistência à gestante e ao recém-nascido. Cad. Saúde Pública, vol.30, supl.1, Rio de Janeiro,
2014. Disponivel em: http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00133213 (Acesso 14/10/2019)
6. Newman L, Kamb M, HaWkes et al (WHO), Global Estimates of Syphilis in Pregnancy and
Associated Adverse Outcomes: Analysis of Multinational Antenatal Surveillance. PLOS Med,
10:1-10, 2013.
7. Recomendações de práticas não medicalizantes para profissionais e serviços de educação e
saúde 2015: grupo de trabalho educação e saúde do fórum sobre medicalização da educação e
saúde
Disponivel
em:
https://site.cfp.org.br/wpcontent/uploads/2015/06/CFP_CartilhaMedicalizacao_web-16.06.15.pdf
(Acesso
em
05/03/2020)
8. Stringhini, S et al., 2017. Socioeconomic status and the 25 × 25 risk factors as determinants of
premature mortality: a multicohort study and meta-analysis of 1·7 million men and women.
Lancet
2017;
389:
1229–37
Disponivel
em:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2932380-7/fulltext.
(Acesso em 14/10/2019)
9. OMS. Diretriz: Uso de formulações em pó de múltiplos micronutrientes para fortificação caseira
de alimentos consumidos por bebês e crianças de 6-23 meses de vida. Genebra: Organização
Mundial da Saúde; 2013.
10. UNICEF/ Brasil. Bem-Estar e Privações Múltiplas na Infância e na Adolescência no Brasil.
Brasilia, 2018. 188 p.
Disponível
em:
https://www.unicef.org/brazil/media/2061/file/Bem-estar-e-privacoesmultiplas-na-infancia-e-na-adolescencia-no-Brasil.pdf. (Acesso em 14/10/2019)
11. UNICEF/ Brasil. O Impacto do Racismo na Infância. Brasília, 2010. 9p. Disponivel em:
https://www.unicef.org/brazil/media/1731/file/O_impacto_do_racismo_na_infancia.pdf
(Acesso em 06/08/2020)
12. Oliveira, Thaís de Souza Chaves de et al. Anemia entre pré-escolares - um problema de saúde
pública em Belo Horizonte, Brasil. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2014, vol.19, n.1, pp.59-66.
ISSN 1678-4561. https://doi.org/10.1590/1413-81232014191.1927. (Acesso em 06/08/2020).

21

2. A Organização do processo de trabalho na atenção à saúde integral da criança: vinculação,
coordenação do cuidado e vigilância em saúde
Não há construção de vínculo, sem que a criança seja reconhecida na
condição de sujeito, que se expressa, fala, julga e deseja!

O Ministério da Saúde (MS), para efeitos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança
(PNAISC), segue o conceito da Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera “Criança” a pessoa
na faixa etária de zero a 9 anos, ou seja, de zero até completar 120 meses e “Primeira infância” a pessoa
de zero a 5 anos, ou seja, de zero até completar 6 anos ou 72 meses. Esta agenda vem apresentar os
compromissos com a atenção integral à saúde da criança desde a gestação até completar 120 meses.
Para a população adolescente de 10 a 19 anos as diretrizes para atenção integral à saúde estão
disponíveis no Protocolo de Atenção à Saúde Integral do Adolescente, acessado em:
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-degoverno/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/Protocolo_Aten%C3%A7%C3%A3
o_Integral_Adolescente-1-4-2015.pdf
A Atenção à saúde Integral da Criança deve considerar, em uma visão abrangente, a atenção à saúde da
mulher, a promoção da saúde sexual e reprodutiva, a atenção integral à saúde na gestação, parto e
nascimento, bem como o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. O direito da
criança à saúde passa pela oferta de atenção em rede de serviços capazes de responder resolutivamente
às suas demandas específicas de saúde: Atenção Primária à Saúde - APS (Centros de Saúde e Arte na
Saúde), de apoio diagnóstico, na atenção especializada ambulatorial (Unidades de referência
secundária, Centros de especialidade médica, CTR, Centros de Reabilitação - CREAB), Rede de Atenção
Psicossocial (CERSAMI Noroeste, Nordeste e Centro-Sul) rede de Atenção Hospitalar, Atenção à Urgência
e Emergência, Atenção ao parto e nascimento nas Maternidades, dentre outros.
A APS, porta de entrada preferencial para o cidadão na Rede SUS, estruturada na Estratégia de Saúde da
Família é responsável pela coordenação do cuidado da população do território com a qual tem
responsabilidade sanitária, realizando ações individuais e coletivas de promoção da saúde, prevenção de
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância, desenvolvidas por meio de práticas gerenciais
sanitárias, democráticas e participativas. Na Estratégia de Saúde da Família o cidadão deve ser visto na
sua integralidade, possibilitando o desenvolvimento de ações humanizadas, tecnicamente competentes,
intersetorialmente e interinstitucionalmente articuladas e socialmente apropriadas. Pretende-se assim,
estimular a participação da comunidade e o desenvolvimento de vínculo entre profissionais de saúde e a
população, como uma das principais estratégias de garantia do cuidado longitudinal efetivo.
Na APS, as equipes de Saúde da Família, junto com as equipes e profissionais de apoio, têm o
compromisso de conhecer as crianças de seu território e o desafio de desenvolver a vinculação das
mesmas desde o nascimento, de forma a construir um processo contínuo de cuidado longitudinal
integral, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, identificação dos determinantes sociais
que contribuem para o processo de produção da vida, mas também da produção do adoecimento no
território. Médicos pediatras, equipes de saúde mental, Programa de Homeopatia, Acupuntura e
Medicina Antroposófica (PRHOAMA) e profissionais dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e
Atenção Básica (NASF-AB), apoiam as eSF e trabalham de forma articulada com demais pontos de
atenção da rede, visando o cuidado integral e em tempo oportuno.
Para que o cuidado seja possível é essencial que a criança esteja no centro da atenção com oferta de
escuta cuidadosa de suas demandas expressas de diferentes formas, a depender de seus estágios de
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desenvolvimento. O cuidado voltado à primeira infância deve considerar que a criança necessita de
amparo em ambiente que garanta sua sobrevivência com vida digna - para ela e sua família - e
possibilita a aquisição de confiança, autonomia e diversos estímulos necessários para seu
desenvolvimento pleno. Considera-se, portanto, que quanto maior a qualidade do vínculo entre
crianças, familiares e profissionais que atuam em diferentes espaços e pontos de atenção da rede, maior
a resolutividade no processo terapêutico, promoção da saúde e de efetivação dos direitos da criança e
de sua família.

Dessa forma, demandas complexas que chegam aos Centros de Saúde vindas da criança, família, escola,
Rede Complementar (Unidades de Referência Secundária, Centro de Especialidade Médicas, Centros de
Reabilitação - CREAB), Maternidades, Hospitais Gerais, Rede de Urgência e Rede Psicossocial (CERSAMI
Noroeste, Nordeste e Centro-Sul, CERSAM, CERSAM-AD, CMT) e de outros serviços da rede de saúde ou
intersetorial devem ser acolhidas, escutadas, compreendidas e atendidas. Se necessário, discussões do
caso podem ser organizadas com diferentes atores da rede intersetorial visando à avaliação do caso
clínico e de projetos terapêuticos singulares que consideram as demandas reais da criança e sua família.
Quanto maior a complexidade, maior a necessidade de abordagem no caso a caso, considerando as
subjetividades, singularidades e especificidades. Os níveis de gestão regional e central da SMSA podem
contribuir, quando necessário, amparando as equipes de saúde da família no processo de coordenação
do cuidado, sobretudo daqueles casos extremamente complexos, cuja resposta efetiva exigirá muitas
intervenções, invenções e articulação.
O acolhimento com escuta qualificada, a avaliação de risco, a avaliação das necessidades de saúde e a
análise e estratificação de riscos e vulnerabilidades são compromissos da APS, configurando o primeiro
atendimento e a continuidade da produção do cuidado. A capacidade de acolhimento, vinculação,
responsabilização e resolutividade são fundamentais para a efetivação do cuidado efetivo e ético. Não
se pode perder de vista que qualquer ponto de atenção da rede é local de acolhimento e de cuidado
visando à integralidade.
1.1. Organização da produção do cuidado para atenção à saúde integral da criança
A organização da produção do cuidado para atenção integral à saúde de crianças no território deve
considerar as demandas individuais e coletivas, as evidências epidemiológicas, os indicadores e metas,
os determinantes sociais para saúde, as articulações necessárias entre outros serviços da Rede SUS, das
políticas sociais básicas, dentre outras.
É importante que a eSF monitore e avalie os indicadores e as metas municipais relativas à saúde das
crianças, estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em outros instrumentos de gestão e alimentar os
sistemas de informação da saúde, de forma contínua. Esses indicadores estão disponibilizados na
intranet no site da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (http://pote.pbh/indicadores/indexlista1.asp)
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A vigilância em saúde deve ser compreendida como uma estratégia de vinculação, acompanhamento
longitudinal do crescimento e desenvolvimento e monitoramento que propõe estreitar os laços da
assistência com as famílias, sobretudo para as que mais precisam, visando à prevenção, promoção,
recuperação e reabilitação da saúde.
Cada equipe deve estar atenta para não perder oportunidades de intervenção em situações graves, de
forma adequada, imediata e continuada. Dois exemplos: (1) o estudo dos óbitos infantis e maternos na
cidade, fruto do trabalho de investigação do Comitê de Óbito Infantil tem demonstrado que não é
incomum a criança passar pelo serviço de saúde mais de uma vez na doença que a levou à morte e não
obter resposta apropriada e em tempo oportuno às demandas colocadas, sobretudo pela falta de
acompanhamento da criança ou mulher até a completa resolução do problema. (2) a experiência no
acompanhamento de usuários em condição de vulnerabilidade mostra que alguns profissionais, por
meio de uma postura acolhedora e não punitiva têm mais habilidade para vincular os cidadãos em
situação de vulnerabilidade social, como as gestantes em uso prejudicial de álcool e outras drogas e a
população em trajetória de vida nas ruas. A identificação e abordagem da população em condição de
vulnerabilidade com oferta de cuidados de forma imediata e continuada, sem perda de oportunidades,
significa não deixar de responder de forma qualificada e resolutiva às situações históricas de vivências
de violação de direitos, com graves prejuízos à saúde da criança e da mulher, muitas vezes com risco de
vida.
Considera-se em vulnerabilidade, crianças expostas às situações em que há maior chance de evolução
desfavorável, em qualquer aspecto biológico, psíquico e social, interferindo na sobrevivência e no
Desenvolvimento na Primeira Infância (DPI). Essa condição pode estar presente já na gravidez (período
fetal), no nascimento – recém-nascido em condição de vulnerabilidade ao nascer – ou acontecer ao
longo da vida da criança – vulnerabilidade adquirida. Muitas vezes, pode estar relacionada às condições
de famílias inseridas em redes existenciais extremamente frágeis para sustentação das vidas de forma
digna. Dentro de um olhar amplo da eSF, a gestante, criança e famílias nessas condições devem ser
prontamente reconhecidas, pois demandam atenção especial e prioritária, não apenas da saúde, mas de
outras políticas sociais básicas, garantindo-lhes, dessa forma, a promoção da saúde como direito de
cidadania.
Crianças consideradas em condição de vulnerabilidade clínica e/ou social ao nascer :
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Recém-nascido pré-termo (<37 semanas) e/ou com baixo peso ao nascer (<2.500 g). São
considerados de maior risco clínico todos os recém-nascidos com PN abaixo de 1.500 g e
de alto risco clínico aqueles que nasceram com menos de 1.000 g e/ou idade gestacional
(IG) menor do que 28 semanas;
Recém-nascido com perímetro cefálico (PC) inferior ao esperado para a idade e sexo
(microcefalia);
Recém-nascido com infecção por sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes
vírus e zika vírus (Z-STORCH), HIV;
Recém-nascido egresso de internação em unidade neonatal (UTI ou UCI);
Recém-nascido com asfixia ao nascer (Apgar <7 no 5º minuto de vida);
Recém-nascido com malformação ou deficiência congênita;
Criança com doença falciforme
Família em extrema pobreza;
Família beneficiária do Programa Bolsa Família (PBF);
Mãe adolescente ou adulta sem suporte familiar;
Situação de violência familiar seja contra a gestante/mãe, a criança ou outro membro do
núcleo familiar;
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●
●
●
●

Situação de uso prejudicial de álcool e/ou outras drogas na família, por parte da
gestante/mãe, do pai ou outro membro do núcleo familiar;
Mãe/pai/responsável pela criança /cuidador em sofrimento mental ou com deficiência;
Mãe com baixa escolaridade (< oito anos de estudo);
História de morte de criança menor de 5 anos na família;

●

Mãe adolescente < 15 anos

Crianças consideradas em condição de vulnerabilidade clínica e social adquirida:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Criança com crescimento inadequado do PC e ou com alterações neurológicas do Sistema
Nervoso Central;
Criança com doença crônica, com múltiplas internações;
Criança com desnutrição/obesidade;
Criança com deficiência congênita ou adquirida após o nascimento;
Criança que não compareceu ao centro de saúde na primeira semana de vida para o “5º
dia Saúde Integral”;
Criança no primeiro ano de vida sem o acompanhamento proposto no protocolo de
Crescimento e Desenvolvimento;
Criança que apresenta evento sentinela (definição da área de saúde bucal)
Criança menor de 6 meses que não mama no peito;
Criança egressa de internação hospitalar (prioridade para < 5 anos);
Criança com atendimento frequente em serviços de urgências;
Criança com asma sem o acompanhamento proposto no protocolo;
Criança com vacinas em atraso;
Criança com diarreia persistente ou recorrente;
Criança com anemia ou sinais de hipovitaminose A ou outro distúrbio nutricional;
História de desnutrição nas outras crianças da família;
Criança vítima de violência, vítima de trabalho infantil;
Mãe e família com vínculo afetivo frágil com a criança.

ATENÇÃO: Crianças, com maior vulnerabilidade clínica ao nascer ou adquirida ao longo da vida, por
serem consideradas prioritárias para vigilância em saúde, devem ser acompanhadas com maior
frequência, merecendo atenção redobrada, conforme será orientado adiante (Quadro 4). Para além da
necessidade de cuidados pela equipe de saúde da família (eSF) e pediatra, com frequência demandam
atendimento complementar com equipe multiprofissional (NASF-AB; equipe de Saúde Bucal e Equipe
Complementar), ou em outros serviços como no Centro de Treinamento e Referência em Doenças
Infecciosas e Parasitárias (CTR – DIP Orestes Diniz), Centro de Reabilitação (CREAB), URS Saudade, em
ambulatórios para bebês prematuros em funcionamento em algumas maternidades (Ambulatório de
Follow-up), segundo critérios de regionalização da assistência.
O QUADRO 1 apresenta os serviços que acompanham juntamente com os CS Centros de Saúde, os
bebês Prematuros e/ou com infecção congênita (Transmissão Vertical) em Belo Horizonte.
Quadro 1. Ambulatórios de Follow-up de Recém-nascidos Prematuros e/ou Transmissão vertical, em Belo
Horizonte, critérios de inclusão e fluxos de encaminhamento, 2020.
Serviço de Saúde
Critérios de inclusão
Especialidades
Qual serviço pode
agendar?
URS Saudade

•Peso de nascimento < 1800
gramas;
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Pediatria, enfermagem,
neurologia,
fonoaudiologia,
fisioterapia, terapia

Maternidades: •Hilda
Brandão (Santa Casa),
•Júlia Kubitscheck

•Idade gestacional ≤ 32 semanas;

ocupacional, nutrição,
assistência social.

•Hospital Risoleta
Neves

Infectologia

Maternidades: •Hilda
Brandão (Santa Casa),

•Asfixia perinatal moderada ou
grave (Apgar <7 no 5º minuto);
•Ser residente em Belo Horizonte
URS Saudade/ Infectologia

•RN com sífilis congênita

(Transmissão vertical: Sífilis)
•Sofia Feldman

Hospital das Clínicas (HC), UFMG

•Peso de nascimento < 1500
gramas;
•Idade gestacional ≤ 34 semanas;

Pediatria, neurologia
pediátrica, enfermagem,
psicologia, terapia
ocupacional, fisioterapia,
fonoaudiologia

Hospital das Clínicas,
UFMG

Fisioterapia, terapia
ocupacional e neurologia
com apoio de
fonoaudiologia, nutrição,
enfermagem, serviço
social, psicologia.

Maternidade Sofia
Feldman

Cardiologia,
gastroenterologia,
cirurgia pediátrica,
pneumologia pediátrica,
nefrologia pediátrica,
hematologia pediátrica e
endocrinologia pediátrica

•HOB

•Nascidos HC.

Maternidade Sofia Feldman

•≤ 32 semanas;
•Peso de nascimento ≤ 1.500g;
•Acompanham outras situações
clínicas graves;
•Nascidos Maternidade Sofia
Feldman

Hospital Odilon Behrens (HOB)/

•≤ 32 semanas e 6 dias;
•Peso de nascimento ≤ 1.800g;
•Acompanham outras situações
clínicas graves.
•Nascidos HOB.

HOB/Ambulatório de Neurologia
Pediátrico
(Transmissão Vertical
(Zika/Chikungunya/Neurossífilis/TORC
H)

RN/Crianças com diagnóstico ou
suspeita de qualquer infecção de
Transmissão Vertical :
•TORCH/Neurossífilis com
encaminhamento da infectologia
pediátrica e microcefalia e/ou
alteração SNC sem confirmação
de infecção pelo Zika vírus

Maternidade Odete Valadares
(MOV)

•Prematuros (alta da 3ª etapa do
Método Canguru);
•Peso de nascimento <2500g (2ª
etapa do Método Canguru);
•Acompanham outras condições
clínicas graves.
•Nascidos MOV.
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•Transferências de
outros serviços
somente com
autorização do HOB,
via contato.

Centro de Saúde (eSF /
NASF) solicita via
SISREG, e a pedido de
CTR e URS Saudade/
neurologia

Pediatria, cardiologia,
fisioterapia, terapia
ocupacional, neurologia
e fonoaudiologia (este só
o teste da orelhinha).

Maternidade Odete
Valadares (MOV)

CTR – DIP Orestes Diniz

RN/Crianças com diagnóstico ou
suspeita de qualquer infecção de
Transmissão
Vertical:
•TORCH/neurossífilis
e
microcefalia e/ou alteração SNC
sem confirmação de infecção
pelo Zika vírus

Todas as Maternidades

CREABs

Recém-nascido/ criança com
microcefalia e/ou atraso do
desenvolvimento
neuropsicomotor

Centro de Saúde (eSF/
NASF)
solicita
via
SISREG, e a pedido de
CTR
e
URS
Saudade/neurologia

RN/Crianças com diagnóstico ou
suspeita de qualquer infecção de
Transmissão
Vertical:
•TORCH/neurossífilis
e
microcefalia e/ou alteração SNC
sem confirmação de infecção
pelo Zika vírus

Centro de Saúde (eSF/
NASF)
solicita
via
SISREG, e a pedido de
CTR
e
URS
Saudade/neurologia

(reabilitação/
estimulação
precoce do desenvolvimento)

Centro Municipal de Oftalmologia
Reabilitação visual

A organização da APS para o cuidado integral das gestantes, puérperas e seus bebês em situação de
vulnerabilidade e risco pessoal e social está disponível no Protocolo Pré-Natal e Puerpério (PBH),
disponível
em
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estruturadegoverno/saude/Protocolo_prenatal_perper
io-14-06-2019.pdf
Importante conhecer a Linha de Cuidado de Atenção Integral à Saúde de Mulheres em Condição de
Vulnerabilidade disponível na Portaria Conjunta SMSA/SMASAC Nº 0001/2017, que estabelece as
diretrizes para a articulação e proteção social intersetorial e institui o Fluxograma de Atenção às
Gestantes, Puérperas e Bebês em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social e Pessoal. Define-se “em
situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal”, as gestantes e puérperas com sofrimento mental,
em uso prejudicial de álcool e outras drogas, vítimas de violência e com trajetória de vida nas ruas, não
sendo desconsideradas outras possíveis situações.
Visando à promoção, vigilância em saúde e cuidados em todas as suas dimensões, crianças consideradas
em condição de vulnerabilidades clínica e risco social ao nascimento ou adquirida juntamente com suas
famílias devem ser priorizadas, por meio de Identificação, acolhimento, construção e fortalecimento do
vínculo, investigação ampla de demandas clínicas assistenciais e ofertas de espaços de diálogos que
inclui trocas de saberes e de conhecimentos de cuidados de promoção da saúde. Deve ser realizada a
busca ativa daqueles que não compareceram para a manutenção do calendário de atenção à saúde da
criança, segundo proposta de acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento da Criança
(Quadros 2, 3, 4), identificando, com muita delicadeza, as causas do não comparecimento visando
superação do problema encontrado de forma respeitosa e interativa. Relações que respeitam as
diferenças e diferentes lugares e modos de viver e estar no mundo são fundamentais neste processo,
uma vez que favorecem o vínculo, a produção do cuidado, a adesão às propostas terapêuticas, bem
como a autonomia das famílias.
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Além disso, nesse processo deve ser realizada avaliação da necessidade de assistência que demanda
retornos subsequentes frequentes, como no caso de criança com condições agudas após atendimento
no serviço de urgência ou após internação hospitalar, que devem ser reavaliadas em espaços curtos de
tempo (diarreia, pneumonia, asma, entre outros). Outros cuidados que a criança necessite, incluindo
ações intersetoriais, devem ser igualmente avaliadas e demandadas aos setores específicos, como a
assistência social, educação, etc.
Recomenda-se também que algumas condições sejam consideradas EVENTOS-SENTINELAS, ou seja,
situações que não deveria ocorrer dado às disponibilidades de conhecimentos, recursos técnicos e de
assistência em saúde e incorporadas à rotina das equipes da APS, com destaque para: vigilância da
ocorrência de sífilis, rubéola e toxoplasmose congênita, da transmissão vertical da hepatite e HIV, da
desidratação e morte por diarreia, incluindo a disponibilidade de exames e medicamentos, conforme
orientações da SMSA e do Ministério da Saúde (Portaria nº 2104, de 19 de novembro de 2002 que
instituiu Projeto Nascer e Portaria nº 569, de 1º de junho de 2000 que institui o Programa de
Humanização do Pré-Natal e Nascimento-PHPN). Dessa forma, para além da notificação dos casos
identificados, o serviço precisa procurar compreender amplamente quais foram os fatores que
contribuíram para a ocorrência destes eventos, para, em seguida, desencadear ações e cuidados locais
necessários para prevenir novas ocorrências, acionar recursos de proteção social, quando necessário,
solicitando apoio da gestão de nível Regional, sempre que necessário.
Para incremento do cuidado e estímulo ao Desenvolvimento Integral na Primeira Infância, para além das
ações em curso na APS e atenção especializada, às famílias que se encontram em situação de
vulnerabilidade extrema, excluídas das políticas sociais básicas (trabalho, educação, saúde, habitação,
alimentação), devem ser prioridade para oferta de programas intersetoriais, com objetivo de superar
iniquidades nas condições de vida e saúde. As ações intersetoriais e interinstitucionais são essenciais
para que as famílias tenham acesso aos programas e benefícios sociais, como também para
potencializar as ações de prevenção e promoção a saúde e de inclusão cidadã. É notório e comprovado,
conforme pesquisa do Ministério da Cidadania, que o Programa Bolsa Família melhora
significativamente o índice de desenvolvimento humano e a qualidade de vida das pessoas, sobretudo
por garantir a vacina em dia, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, bem como
a melhoria nutricional dos beneficiários, impactando enormemente na saúde das crianças e famílias.
É importante que as eSF acionem o assistente social para matriciamento e acompanhamento conjunto
dos casos de maior vulnerabilidade, precarizadas pela ausência das politicas.
Outro espaço interinstitucional fundamental é o Programa Saúde na Escola (PSE), que em suas ações,
podem contribuir na sensibilização das crianças motivando-as ao autocuidado e protagonismo no
planejamento e execução de brincadeiras, artes, literaturas mais próximas de sua realidade, na qual se
identificam, que podem ser grande divulgadoras da prevenção e promoção de saúde. Ações integradas
com os lideres de comunidade, com os conselheiros locais de saúde podem agilizar este processo. No
período da Pandemia de COVID-19, com as aulas suspensas pelo isolamento social, muitos líderes de
comunidade apoiaram as famílias com ofertas de atividades adequadas para as crianças estimulando-as
à literatura, a dança, música, fortalecendo o desenvolvimento e as relações sociais. Os Programas e
serviços vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Nutricional e Cidadania, que
podem beneficiar as famílias precarizadas, podem ser acessados no endereço eletrônico:
https://prefeitura.pbh.gov.br/estrutura-de-governo/smasac/servicos
Para organizar o processo de atenção à saúde integral das crianças no território as eSF devem conhecer
a realidade de saúde das crianças de sua área de abrangência. Nas reuniões de equipe para
planejamento das ações de saúde é importante que sejam realizadas discussões e avaliações do cuidado
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de saúde da criança e conhecer os casos em profundidade, considerando suas particularidades e
demandas prioritárias. Esse momento é oportuno para que a equipe identifique semanalmente o
nascimento de crianças do território para vinculação e realização de cuidados previstos na Primeira
Semana, Saúde Integral, o planejamento do puerpério e da puericultura, identificação daquelas que
não compareceram às consultas de puericultura para busca ativa, aquelas que foram encaminhadas aos
serviços de urgência, crianças com doenças crônicas, crianças em condição de vulnerabilidade clínica
e/ou social que demandam cuidados prioritários e visita domiciliar. Necessário também participar de
investigação de óbitos e acompanhar os egressos hospitalares. O acompanhamento das crianças pode
ser monitorado por meio de planilhas ou outras formas de registro coletivo para avaliação da frequência
aos serviços, adesão à primeira semana saúde integral e ao acompanhamento longitudinal do
crescimento e desenvolvimentos da criança.
Com relação ao cuidado programado, as eSF têm um compromisso de cuidado longitudinal visando
atenção integral à saúde da criança, conforme calendário (QUADROS 2,3,4) que pressupõe a atuação de
toda a equipe de saúde, de forma intercalada, possibilitando ampliação na oferta de atendimentos. Os
profissionais de apoio, sobretudo o pediatra, estarão participando em atividades de matriciamento e, se
necessário, no atendimento clínico.
Assim, para as crianças que apresentam condição de risco habitual, o calendário com a disponibilidade
de consultas programadas e atividades coletivas, para acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento de forma interdisciplinar, estão apresentados nos Quadros 2 e 3. As atividades
podem ser coordenadas por um integrantes da eSF, com amparo do NASF-AB.
Para atenção à saúde de crianças em situação vulnerabilidade clínica e/ou com famílias em condição de
vulnerabilidade por desproteção social, seguir o calendário disponibilizado no Quadro 4, organizado com
menor espaçamento entre as consultas para acompanhamento diferenciado e oferta de amparo à
criança e família na recuperação da saúde e promoção de melhoria de qualidade de vida, a partir, se
necessário, da articulação com outras políticas. Os profissionais de apoio, sobretudo o pediatra,
participam dos atendimentos clínicos e do matriciamento da eSF, se necessário.
Atenção à Saúde Bucal de Crianças
Ainda, com relação ao calendário de consultas programadas, na atenção à saúde bucal da criança, tanto
para as de risco habitual quanto para de alto risco, recomenda-se no primeiro ano de vida um
atendimento da equipe de saúde bucal na Primeira Semana Saúde Integral ou na primeira semana após
a alta da Maternidade visando a promoção da saúde bucal do recém-nascido e família e orientações aos
pais, além de uma primeira consulta com eSB no período de erupção do primeiro dente de leite e uma
segunda consulta aos 12 meses de vida. Após o primeiro ano de vida, a eSB deverá realizar uma
programação de consultas periódicas, em função da avaliação de risco e vulnerabilidade, garantindo-se
pelo menos uma consulta ao ano, com o devido preenchimento da Caderneta da Criança (Quadros 2, 3 e
4).
Quadro 2: Calendário de Consultas Programadas Risco Habitual
IDADE
NÚMERO DE
ATENDIMENTOS
PROGRAMADOS/ANO
1.º
ano
atendimentos
2.º
ano
atendimentos

-

7

-

3

DIAS
Entre 3 e 5°
dia de vida

MESES
1

2

3

4

6

29

9

ANOS
1
2

1
8

2
4

3

4

5

6

7

8

9

1
0

3.º
ano
atendimento
4.º
ano
atendimento
5.º
ano
atendimento
6.º
ano
atendimento
7.º
ano
atendimento
8.º
ano
atendimento
9.º
ano
atendimento
10.º
ano
atendimento

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Quadro 3. Calendário para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança: risco
habitual
IDADE

ATIVIDADE
1º ANO DE VIDA

Pós-alta

Visita domiciliar ACS + consulta de enfermagem domiciliar

5º dia Saúde Integral
15 dias

Consulta de enfermagem
Avaliação eSB
Visita domiciliar ( ACS / ESF )

01 mês

Consulta médica

02 meses

Consulta de enfermagem

03 meses

Consulta médica

04 meses

Consulta de enfermagem

06 meses
09 meses
12 meses

+ atividade coletiva (eSF / NASF-AB)

Consulta médica
Consulta com eSB (ou após o nascimento do primeiro dente)
Consulta de enfermagem
+ atividade coletiva (eSF / NASF-AB)
Consulta médica

Consulta com eSB
A PARTIR DO 2º ANO DE VIDA (manter atividade coletiva - eSF e NASF-AB)
18 meses

Consulta médica

24 meses

Consulta médica

DO 3° AO 9° ANO DE VIDA (manter atividade coletiva - eSF e NASF-AB)
3 anos

Consulta médica

4 anos

Consulta médica

5 anos

Consulta médica

6 anos

Consulta médica

7 anos

Consulta médica

8 anos

Consulta médica

30

9 anos

Consulta médica

10 anos

Consulta médica

Dos 10 a 19 anos, uma consulta médica anual, conforme calendário proposto no Protocolo Atenção Integral à Saúde do
Adolescente

Quadro 4: Calendário para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do Recém-nascido e
criança em condição de grande vulnerabilidade: alto risco
IDADE

ATIVIDADE
1º ANO DE VIDA

Pós alta

Visita domiciliar + Consulta de enfermagem

5º dia Saúde Integral
15 dias

Consulta médica
Atendimento com eSB
Visita domiciliar (ACS / eSF ) + Consulta de enfermagem

01 mês

Consulta médica

02 meses

Consulta médica

03 meses

Consulta médica

04 meses

Consulta médica

05 meses

Consulta médica

06 meses

Consulta médica
Consulta com eSB (ou após o nascimento do primeiro dente)

07 meses

Consulta de enfermagem

08 meses

Consulta médica

09 meses

Consulta médica

10 meses

Consulta de enfermagem

11 meses

Consulta médica

12 meses

Consulta médica
Consulta com eSB

A PARTIR DO 2º ANO DE VIDA
18 meses

Consulta médica

24 meses

Consulta médica
Consulta com eSB

DO 3° AO 9° ANO DE VIDA
3 anos

Consulta médica
Consulta com eSB

4 anos

Consulta médica
Consulta com eSB
Consulta médica
Consulta com eSB
Consulta médica
Consulta com eSB
Consulta médica
Consulta com eSB

5 anos
6 anos
7 anos
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( ACS / eSF )

8 anos

Consulta médica
Consulta com eSB
9 anos
Consulta médica
Consulta com eSB
Dos 10 a 19 anos, uma consulta médica anual, conforme calendário proposto no Protocolo Atenção Integral à Saúde do
Adolescente

As visitas domiciliares devem acontecer no último mês de gestação e após a alta hospitalar na primeira
semana de vida, nas primeiras 72 horas após a alta e em 15 dias após o parto. Além disso, o ACS deve
realizar visitas minimamente mensais a todas as famílias com crianças até 2 anos. (Protocolo Pré-Natal e
Puerpério/PBH e Manual do Agente Comunitário de Saúde da Atenção Primária à Saúde de Belo
Horizonte/ PBH).

1.2. Atribuições das equipes e demais profissionais de saúde
Para organizar o processo de produção de cuidado para atenção à saúde integral das crianças no território
são atribuições das equipes e demais profissionais de saúde:
●
●

●

●

Conhecer a população gestantes da área de abrangência do CS/eSF para planejamento das
ações de saúde no pré-natal (eSF e eSB);
conhecer o número de puérperas e recém-nascidos da área de abrangência para
programar a visita domiciliar e os cuidados de saúde à família, bem como saber quais
bebês continuam internados nas Maternidades.
Conhecer a população infantil da área de abrangência do CS/eSF para planejamento das
ações de saúde, tendo como eixo o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
(eSF e eSB);
Participar do planejamento, do monitoramento e da avaliação das ações de vigilância
desenvolvidas, esperando que a organização do processo de trabalho da equipe na
coordenação do cuidado da saúde da criança, leve em conta os aspectos demográficos e
epidemiológicos locais;

●

Participar de processos de educação permanente e educação em saúde;

●

Orientar às famílias e responsáveis sobre a necessidade de realização das vacin
conforme o estabelecido no calendário vacinal;

●

Oportunizar a vacinação em todos os momentos de presença da criança no Centro de
Saúde e atualizar o cartão da criança na Caderneta da Criança, bem como realizar busca
ativa dos faltosos na vacinação;
Garantir a execução do calendário de acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento para toda criança da área de abrangência do CS/eSF, conforme
orientação desta agenda;
Atender aos contatos por telefone e/ou email do Serviço Social de Maternidades, Hospitais
Gerais e Prontos Atendimentos com intenção de agendar a alta vinculada ao Centro de
Saúde de crianças, adolescentes, gestantes e puérperas (Programa Alta Responsável);
Executar as ações de vigilância em saúde da criança, com busca ativa de crianças que não
compareceram ao“5º dia saúde integral”, às consultas propostas no calendário de
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, aos retornos solicitados pela
equipe, ou com vacinas atrasadas;

●

●

●
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as

●
●

Garantir a avaliação da mãe e da criança entre o 3º e o 5º dia de vida no Centro de Saúde,
visando ao “5º Dia de Saúde Integral”;
Verificar os registros da maternidade na Caderneta da Criança e Caderneta da Gestante,
sobre as condições de parto/nascimento e intercorrências nos primeiros dias de vida, que
exigem cuidados na APS.

●

Avaliar a Caderneta da Criança, em todas as oportunidades, seja nas visitas domiciliares ou
no Centro de Saúde, verificando o estado vacinal. Se a Caderneta da Criança não está
preenchida adequadamente, providenciar os registros nas curvas de crescimento, no relato
do desenvolvimento e providenciar as vacinas necessárias. Se a criança não possui a
caderneta da criança verifique o motivo e se existe possibilidade de sua entrega e
preenchimento. Se necessário contate sua Regional de Saúde para relatar os casos de
crianças que não receberam a caderneta na Maternidade;

●

Identificar os fatores de risco para crescimento e desenvolvimento (aspectos emocionais,
riscos sociais, privações habilidades motoras, cognitiva, aspectos nutricionais);

●

Conhecer e orientar o usuário (inclusive o adolescente) sobre os métodos contraceptivos,
inclusive os de emergência disponíveis no Centro de Saúde;
Conhecer e orientar o usuário sobre todos os Testes Rápidos disponíveis no Centro de
Saúde;
Disponibilizar práticas educativas, medicamentos, agendamento para consulta
especializada, transporte adequado em caso de necessidade (serviços de urgência e
internação);
Manter continuamente a prática de acolhimento e escuta de toda criança e responsável
que procura o serviço com ou sem intercorrências, disponibilizando a resposta mais
qualificada;
Acolhimento imediato do bebê, cuja família busca assistência por algum agravo após a alta
hospitalar, em qualquer ponto de atenção da rede (Centro de Saúde, Maternidade, UPA,
Pronto Atendimento);
Acolher e vincular no Centro de Saúde crianças com suspeita de agravos encaminhadas
pela Escola e equipes volantes do PSE,
Avaliar sinais de risco/perigo em toda criança que chega ao Centro de Saúde no domicílio
ou instituição de educação infantil, com priorização da criança grave e encaminhamento
para atendimento imediato com enfermeiro/médico/urgência ou hospital (Documento
Demanda Espontânea na Atenção Primária à Saúde em Belo Horizonte, Avaliação de Risco
das Condições mais Prevalentes, volume 2/PBH);
Realizar busca ativa do egresso hospitalar;
Encaminhar para avaliação imediata pela eSF toda criança que chegar ao Centro de Saúde
por qualquer motivo (vacinação, pegar medicamentos, coleta de material para exames),
que tenha recentemente recebido alta hospitalar ou de serviço de urgência para vigilância
e prevenção de recaídas;
Sempre avaliar integralmente a criança, sem restringir o atendimento apenas à queixa
apresentada (não perder oportunidades para abordagem integral);
Não negar atendimento a criança por questões burocráticas como falta de documento e

●
●

●

●

●
●

●
●

●
●

falta de registro de nascimento;
●

Avaliar e observar a amamentação quando da presença da criança com a mãe na unidade
de saúde, por qualquer motivo, para não haver perda de oportunidades para a prevenção
do desmame e de intercorrências clínicas na amamentação, como ingurgitamento
mamário, fissuras e outros. Neste caso, orientar e encaminhar para atendimentos
necessários;
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●

●
●
●

●

Não orientar ou prescrever leite de vaca, fórmulas ou outros alimentos em detrimento do
aleitamento materno exclusivo sem discutir previamente com os demais membros da
equipe, em busca de outras possibilidades menos danosas. Decisões isoladas não valorizam
a interdisciplinaridade e a construção coletiva do plano terapêutico;
Orientar a família a portar a Caderneta da Criança em atendimento com profissionais dos
Serviços de Saúde, Assistência Social e Educação;
Discutir os casos de dificuldades de vinculação de famílias em condição de grande
vulnerabilidade e, se necessário, solicitar apoio matricial;
Participar de reuniões de matriciamento, visando à construção do caso e do plano
terapêutico singular, visando construção de vínculos efetivos e oferta de cuidado ético,
sem preconceitos, sobretudo na abordagem às mulheres em condição de vulnerabilidade;
Colaborar com a implementação de políticas locais que permitam o acesso adequado de
crianças deficientes aos Centros de Saúde e estabelecimentos escolares, amparando-os em
seus direitos, além de garantir a sua segurança;

●

identificar e oportunizar o registro dos dados das condicionalidades e o acompanhamento
integral das famílias e crianças beneficiarias do Programa Bolsa Família (PBF), de forma
articulada com os setores de Educação e Assistência Social;

●

Notificar os casos de violências contras as crianças; seguindo o fluxo conforme o Guia de
Atendimento Criança e Adolescente Vítimas de Violência Doméstica, Sexual e Outras
Violências na Atenção Primária à Saúde.

●

Acolher e escutar as demandas das crianças, proporcionando um espaço de participação
em seu próprio atendimento, estimulando o auto cuidado e aproximando as
recomendações de acordo com suas peculiaridades.

●

Estimular encontros intersetoriais interinstitucionais locais, com a participação dos
principais equipamentos públicos do território, da regional e do município (eSF, NASF-AB,
eSB, equipe de saúde mental, Pediatra, Assistente Social, Escola, ONG, CRAS, Conselho
Tutelar entre outros) conforme o caso, para discussão de casos complexos e construção,
execução, monitoramento e avaliação do PTS.

●

Conhecer todos os protocolos assistenciais de atenção à saúde da criança, adolescente e
mulher, bem como de outros ciclos de vida e as diretrizes para o cuidado ético;

●

Respeitar o código de ética de sua categoria profissional e do servidor de saúde da PBH no
exercício de sua atividade;

●

Conhecer o Marco Legal para Primeira infância, os direitos dos pais, mães e da criança,
disponível

no

endereço

eletrônico:

http://www.primeirainfancia.org.br/wp-

content/uploads/2016/03/marco-legal-da-primeira-inf%C3%A2ncia-texto-sancionado.pdf
Atribuições do agente comunitário de saúde:
●

Acompanhar os demais profissionais da equipe de saúde da família nas atividades e nas
ações direcionadas às crianças, quando necessário;

●

Ser articulador da comunidade e família com o Centro de Saúde;
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●

Sensibilizar a comunidade na busca de respostas aos problemas mais frequentes
apresentados pela população infantil, discutindo-as com o enfermeiro no momento da
reunião de supervisão;

●

Atualizar, cadastrar os recém-nascidos e acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas
as crianças residentes em sua microárea e manter as informações atualizadas em
formulários próprios;

●

Verificar se existem pendências registradas no cartão de vacina;

●

Verificar se o recém-nascido realizou o teste da orelhinha, teste do pezinho, teste do
olhinho e teste do coraçãozinho;

●

Incentivar a realização de puericultura

●

Seguir as diretrizes do Manual do ACS, PBH.

Atribuições do auxiliar e do técnico de enfermagem:
●

Realizar a aferição da pressão arterial das crianças conforme o preconizado nesta Agenda e
encaminhar o resultado ao enfermeiro da equipe quando o exame estiver alterado;

●

●

Disponibilizar e realizar vacinação em todos os momentos de presença da criança no
Centro de Saúde, sem perder oportunidade de colocar o cartão da criança em dia, bem
como demandar busca ativa aos ACS para os faltosos na vacinação;
Aferir os dados antropométricos de peso e altura das crianças e repassar tais informações
para o profissional que realiza a puericultura na equipe.

●

●

Manter o funcionamento contínuo do fornecimento de medicamentos disponíveis na
unidade para não haver perda de oportunidades e melhorar a resolubilidade da
assistência;
Realizar o acompanhamento das condicionalidades das crianças beneficiarias do Programa
Bolsa Família, registrá-las devidamente no sistema de informação próprio e apresentá-lo
para discussão em supervisão com o enfermeiro.

Atribuições do enfermeiro:
●

Realizar consultas de puericultura e de demanda espontânea, providenciando os
encaminhamentos necessários para resolução de cada caso, conforme o preconizado nesta
Agenda;

●

Realizar a aferição da pressão arterial das crianças conforme o preconizado nesta Agenda e
encaminhar o resultado ao médico da equipe quando o exame estiver alterado;

●

Monitorar, notificar e orientar criança, pais e professores diante de efeitos vacinais
adversos;

●

Realizar a aferição dos dados antropométricos de peso e altura e avaliar o IMC das
crianças;

●

Oportunizar e otimizar os atendimentos das crianças em situação de vulnerabilidade,
principalmente com autismo, paralisia cerebral, em sofrimento mental com agitação
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●

motora, em situação de rua, beneficiária do Programa Bolsa Família, entre outras
situações que o profissional julgar necessário.
Sempre registrar as informações no Sistema de Informação (prontuário eletrônico e
outros), inserir os códigos Internacional de Doenças (CID) relativos à puericultura no
prontuário eletrônico da criança, no ato de finalização da consulta realizada nos Centros de
Saúde: Z001 Exame de rotina de saúde da criança; Z761 Supervisão e cuidado de saúde de
crianças assistidas; Z762 Supervisão de cuidado de saúde de outras categorias de crianças
ou recém-nascidos sadios. Esses registros possibilitam, à equipe, monitorar a cobertura de
consultas de puericultura.

●

Manter o funcionamento contínuo da sala de vacinas para não haver perda de
oportunidades para a vacinação quando da presença da criança na unidade;

●

●
●

Manter o funcionamento contínuo do fornecimento de medicamentos disponíveis na
unidade para não haver perda de oportunidades e melhorar a resolubilidade da
assistência;
Seguir as orientações e recomendações descritas no Manual de Enfermagem da APS-BH.
Encaminhar as crianças e adolescentes ao Programa Arte na Saúde, quanto for a referência
deste programa no Centro de Saúde.

Atribuições do médico:
●

Realizar atendimentos da criança em demanda espontânea e programada, providenciando
os encaminhamentos necessários para resolução de cada caso;

●

Realizar a puericultura conforme o preconizado nesta agenda e indicar exames
complementares quando forem estritamente necessários;

●

Realizar aferição da pressão arterial das crianças conforme o preconizado nesta agenda,
identificando os casos alterados para devidos encaminhamentos e propedêutica;

●

Acompanhar e manter a vigilância a saúde de crianças

●

Indicar para pais e cuidadores as vacinas e os imunobiológicos especiais para situações
específicas, inclusive o palivizumabe, conforme critérios de indicação e orientar pais e
cuidadores diante de efeitos vacinais adversos;

●

Encaminhar as crianças com alterações na acuidade auditiva para o serviço de referência,
para a continuidade da propedêutica;

●

Solicitar matriciamento pela Equipe Complementar, NASF-AB, equipe de Saúde Mental,
assistente social, quando necessário;

●

Sempre registrar os CIDs relativos à puericultura no prontuário eletrônico no ato de
finalização da consulta realizada nos Centros de Saúde: Z001 Exame de rotina de saúde da
criança; Z761 Supervisão e cuidado de saúde de crianças assistidas; Z762 Supervisão de
cuidado de saúde de outras categorias de crianças ou recém-nascidos sadios. Esses
registros possibilitam, à equipe, monitorar a cobertura de consultas de puericultura.
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●

Notificar a violação de direitos, por meio de preenchimento das fichas de notificação e
protetivas, quando identificada pelo médico, de acordo com os fluxos institucionais
estabelecidos.

Atribuições do Técnico em Saúde Bucal:
●

Realizar ações de cuidado em saúde bucal conforme o preconizado nesta Agenda;

●

Identificar as necessidades em saúde bucal das crianças, bem como realizar o tratamento e
o monitoramento das condições que exijam intervenção, sob a supervisão do cirurgiãodentista.

Atribuições do cirurgião-dentista:
●

Realizar a avaliação clínica conforme o preconizado nesta Agenda da Criança;

●

Identificar as necessidades em saúde bucal das crianças, bem como realizar o tratamento e
o monitoramento das condições que exijam intervenção, conforme o preconizado nesta
agenda.

●

Notificar a violação de direitos, por meio de preenchimento das fichas de notificação e
protetivas, quando identificada pelo cirurgião-dentista, de acordo com os fluxos
institucionais estabelecidos.

Atribuições dos profissionais dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família-Atenção Básica (NASF-AB)


Apoiar os profissionais das equipes de Saúde da Família na coordenação do cuidado da
criança e da mulher (no ciclo gravídico-puerperal) e construção do caso clínico;

●

Participar da construção de planos e abordagens terapêuticas em comum com os
profissionais das equipes de Saúde da Família, de acordo com as necessidades
evidenciadas pelas equipes;

●

Realizar por meio de reuniões de matriciamento e/ou atendimentos compartilhados com
as equipes de Saúde da Família, discussões e construção de PTS em casos complexos;

●

Estimular e acompanhar as ações de controle social em conjunto com as equipes de saúde;

●

Identificar e articular juntamente com as equipes de Saúde da Família e escola uma rede
de proteção social com foco na criança;

●

Discutir e refletir permanentemente com as equipes de saúde da família sobre a realidade
social e as formas de organização dos territórios, desenvolvendo estratégias de como lidar
com as adversidades e potencialidades;

●

Apoiar os profissionais das equipes de Saúde da Família a avaliar os marcos de
desenvolvimento e crescimento das crianças e orientar a estimulação adequada do
desenvolvimento;

●

Ofertar espaços de atendimento compartilhado NASF-AB juntamente com equipes de
Saúde da Família;
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●

Desenvolver atividades coletivas com apoio das eSF de acordo com os riscos e
vulnerabilidades da população infantil (grupo de puericultura, estímulo desenvolvimento,
orientações de cuidado para crianças com doenças respiratórias, promoção da saúde
nutricional e da alimentação saudável);

●

Ofertar atendimento individual ou coletivo para as gestantes visando o bem estar físico e
mental;

●

Apoiar os profissionais das equipes de Saúde da Família no fortalecimento do vínculo mãebebê e desenvolvimento psicoafetivo e social;

●

Estimular e realizar ações intersetoriais, com foco na prevenção, promoção, proteção e
cuidado à saúde da criança;

●

Oferecer suporte técnico-pedagógico às eSF em questões referentes à saúde e cuidado da
criança, a partir das especificidades de cada categoria profissional da equipe NASF
(fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, profissional de educação física, serviço social,
terapia ocupacional) podendo este ser realizado de forma estruturada, como momentos
de capacitação incluindo rodas de conversa e outras metodologias, ou durante cada
momento de encontro entre a equipe apoiada e a equipe apoiadora, como atendimentos
compartilhados e discussões em reuniões de matriciamento.

Atribuições do pediatra na atenção às crianças nos Centros de Saúde:
●

É importante que o pediatra juntamente com o MFC atue de forma matricial, discutindo
e/ou atendendo conjuntamente casos que exigem conhecimentos mais complexos (como
casos de asma grave, problemas de crescimento e desenvolvimento menos comuns etc.),
selecionados pela equipe responsável pelo caso;

●

Participação de formação para desenvolver atividade de matriciamento, sobretudo o ADIPI
Neonatal;

●

Atuar como apoio matricial e participar de atendimento clínico

de crianças também

dividindo com o médico de família e comunidade a demanda de atendimento de consultas
de crianças e adolescentes, concentrando-se naqueles casos de maior complexidade.
●

Notificar a violação de direitos, por meio de preenchimento das fichas de notificação e
protetivas, quando identificada pelo pediatra, de acordo com os fluxos institucionais
estabelecidos.

Atribuições do Assistente Social:


Matriciar os casos de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social / violação
de direitos, com suporte técnico–pedagógico em temas específicos do Serviço Social,
visando a garantia de direitos e a integralidade do cuidado;



Acolher, orientar, encaminhar e acompanhar as crianças e suas famílias no que se refere
aos seus direitos sócios-assistenciais na Saúde, Assistência Social, Previdência Social e
demais políticas públicas;
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Apoiar às eSF nas articulações intra/intersetoriais, na interface com a rede de proteção
social, por meio de reuniões, contatos telefônicos e visitas institucionais, para discussão
de casos singulares e demandas coletivas.



Realizar visitas domiciliares e atendimentos individuais, específicos e compartilhados, a
partir das demandas referenciadas e/ou identificadas pelo(a) assistente social, priorizando
o atendimento de crianças em situação de vulnerabilidade social e/ou violação de direitos,
em matéria específica do Serviço Social.



Encaminhar as crianças e adolescentes ao Programa Arte na Saúde, quanto for a
referência deste programa no Centro de Saúde.



Notificar a violação de direitos, por meio de preenchimento das fichas de notificação e
protetivas, quando identificada pelo profissional de Serviço Social, de acordo com os
fluxos institucionais estabelecidos.



Contribuir com as ações que visem o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários,
articulado com as demais políticas públicas;



Apoiar a eSF e articular, monitorar e acompanhar o cuidado das crianças
institucionalizadas, em cuidado compartilhado com a eSF de referencia da família da
criança, custodiadas e em medidas protetivas, resguardando seus direitos, de acordo com
as diretrizes dessa agenda;



Apoiar processos de referência e contrarreferência entre os diferentes níveis de atenção
à saúde, sobretudo em casos complexos de violação de direitos;



Participar de atividades coletivas e contribuir na realização de eventos, com foco na
defesa de direitos da criança e do adolescente e de suas famílias;



Encaminhar as crianças e adolescentes ao Programa Arte na Saúde, quanto for a
referência deste programa no Centro de Saúde.

Atribuições do Psicologo/ Equipe de Saúde Mental


Matriciar as eSF e outros profissionais de saúde e atender as crianças e adolescentes em
sofrimento mental.



Avaliar e encaminhar, conforme critérios, as crianças e adolescente para a rede
complementar.



Referenciar, contrareferenciar e acompanhar as crianças e adolescentes encaminhadas
para o CERSAMI;



Avaliar, matriciar, encaminhar e atendar os casos solicitados pelo Conselho Tutelar.
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3 Atenção à mulher e bebê na gravidez, parto e nascimento
Considerando que a atenção à saúde da criança se inicia na gravidez, a Rede de Atenção Materna,
Neonatal e Infantil no SUS-BH tem objetivo de garantir a assistência qualificada, com a implementação
de um modelo de atenção à gestação, ao parto, ao nascimento e à criança que visa promoção da saúde
e redução da morbimortalidade materna, fetal e infantil, sobretudo no componente neonatal. A rede de
atenção à mulher e bebê deve ser organizada de modo a garantir acesso oportuno qualificado e
resolutivo, com continuidade do cuidado e referenciamento responsável, de forma a contribuir para:
●

Acesso ao cuidado em todos os níveis de complexidade com atenção humanizada e
qualificada na gestação, parto e nascimento e capacitação da equipe de enfermagem e
médicos para atenção à mulher e criança;

●

Acolhimento imediato da gestante para início oportuno do pré-natal, continuidade da
atenção até o parto e acolhimento nas intercorrências na gravidez;

●

Acolhimento imediato de todas as gestantes em condição de vulnerabilidade, pois
demandam atenção especial e prioritária, não apenas da saúde, mas das políticas públicas
sociais de forma integrada. Solicitar, se necessário, discussão do caso clínico com
equipamentos de matriciamento

(Saúde Mental, NASF-AB) e outros equipamentos

móveis, tais como: EMAP-GVP, consultório de rua, BH de mãos dadas contra AIDS,
redutores de danos;
●

Acesso da mulher, na gestação e puerpério, a atendimentos individuais e/ou coletivos com
equipe multiprofissional do NASF-AB, por meio de referenciamento das eSF, visando
cuidados de prevenção, promoção à saúde e tratamento (preparação para o parto
(exercícios respiratórios, abordagem de disfunções musculoesqueléticas, preparação da
musculatura do assoalho pélvico, aquisição de postura adequada no desempenho das
atividades de vida diária e vida prática, preparação para aleitamento materno, vínculo
mãe-bebê, saúde mental, dentre outros);

●

A prevenção da transmissão vertical do HIV, STORCH-Zica, Sífilis, toxoplasmose, dentre
outras;

●

Humanização da assistência: cuidado individualizado, protagonismo da mulher e da família
e respeito às suas escolhas; propiciar e estimular laços de proteção, vínculo, afeto,
informação adequada e consentimento sobre os procedimentos a serem realizados;

●

Planejamento do local do parto com visita à maternidade de referência ainda no pré-natal
e referenciamento oportuno ao parto de alto risco, de forma a evitar a transferência do
bebê após o nascimento;

●

Vaga Sempre: acolhimento imediato com garantia de atenção no primeiro ponto de
atenção da rede, com avaliação e cuidado em tempo oportuno, independentemente do
local da vinculação para o parto, abolindo a peregrinação da gestante em trabalho de parto
em busca de assistência e também do recém-nascido com intercorrências após o
nascimento;
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●

Classificação de risco (ACR), com avaliação imediata e priorização da assistência à gestante,
à puérpera, bem como ao recém-nascido em qualquer ponto de atenção;

●

Promoção da fisiologia do parto normal e do nascimento saudável com utilização de
tecnologia apropriada baseada em evidência e ação/intervenção oportuna apenas se
necessário; evitar procedimentos sem respaldo técnico (jejum, tricotomia, enteroclisma,
toques repetidos, ocitocina para aceleração do trabalho de parto, amniotomia,
manipulação perineal, manobra de Kristeller, episiotomia);

●

Acesso ao cuidado em todos os níveis de complexidade no pré-natal, parto e puerpério e
atenção ao recém-nascido (RN), com especial atenção aos recém-nascidos graves ou
potencialmente graves, internados em Unidade Neonatal, com cuidado progressivo entre a
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), a Unidade de Cuidado Intermediário
Neonatal Convencional (UCINCo) e a Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru
(UCINCa);

●

Ambiência adequada para favorecer conforto, respeito, dignidade e privacidade, presença
do acompanhante da gestante, incentivo à livre movimentação e deambulação, livre
posicionamento no parto, utilização de técnicas não farmacológicas para dor e analgesia
no parto quando indicado;

●

Incentivo e garantia do direito à acompanhante de livre escolha, de acordo com a Lei n.º
11.108, de 7 de abril 2005;

●

Lembrar que durante a gravidez, o período de crescimento intrauterino é vital para o ser
humano, quando se observa maior velocidade no processo de crescimento e o início de seu
desenvolvimento saudável. Assim, deve ser respeitado o tempo de nascer do bebê,
evitando o risco de interrupção prematura da gravidez por meio de cesáreas sem indicação
estrita, especialmente antes de 39 semanas e sem trabalho de parto;

●

Não separar mãe e bebê saudáveis após o parto, com respeito ao período sensível
(“primeira hora de ouro”), corte oportuno de clampeamento do cordão umbilical, após
cessar batimento da artéria umbilical; atenção para evitar procedimentos desnecessários
na primeira hora de vida (exame físico, aspiração de vias aéreas, medidas antropométricas,
banho, colírio e vitamina K);

●

Promoção de contato “pele a pele” efetivo logo após o parto e início da amamentação na
primeira hora após o parto;

●

Alojamento conjunto desde o nascimento e garantia de cuidado para a mulher e o bebê,
de acordo com suas necessidades: em unidade neonatal (UTIN, UCINCo ou UCINCa), Casa
da Gestante, Puérpera e Bebê; cuidados de alto risco e intensivo materno;

●

Oferta da Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Canguru, e
cuidado ampliado ao recém-nascido e à sua família, desde a identificação da gravidez de
risco, passando pela internação neonatal, estendendo-se até o domicílio. Esse método
prioriza o contato pele a pele prolongado entre a mãe (ou pai) e seu recém-nascido, o mais
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precoce possível, facilitando a formação de vínculos, aumentando as taxas de aleitamento
materno exclusivo e com uma série de outros benefícios;
●

Acompanhante em tempo integral para o recém-nascido internado, mesmo que em UTI
Neonatal, conforme definido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069, de
13 de julho de 1990) e reiterado pela Portaria GM/MS n.º 930, de 10 de maio 2012, e
também pela Portaria GM/MS n.º 1.153, de 22 de maio de 2014, da nova Iniciativa Hospital
Amigo da Criança;

●

Ofertar, ainda na Maternidade a Triagem Neonatal Auditiva – TNA (Teste da Orelhinha),
por meio de medidas fisiológicas e eletrofisiológicas da audição: Emissões Otoacústicas
Evocadas (EOA) e Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico (Peate) em recémnascidos e lactentes, visando identificar deficiências auditivas. Deve ser realizada antes da
alta hospitalar e, se necessário, complementada ainda no primeiro mês de vida;

●

Ofertar a Triagem Neonatal de Cardiopatias Congênitas Críticas, por oximetria de pulso
(Teste do Coraçãozinho), realizada de forma universal nos recém-nascidos entre 24 e 48
horas de vida, antes da alta hospitalar, conforme regulamentação por meio da Portaria n.º
20, de 10 de junho de 2014, visando à detecção oportuna de malformações cardíacas
graves. Observação: Este teste apresenta sensibilidade de 75% e especificidade de 99%.
Sendo assim, algumas cardiopatias críticas podem não ser detectadas através dele,
principalmente aquelas do tipo coartação de aorta. A realização deste teste não descarta a
necessidade de realização de exame físico minucioso e detalhado em todo recém-nascido,
antes da alta hospitalar;

●

Ofertar a Triagem Neonatal Ocular – TNO (Teste do Reflexo Vermelho ou Teste do
Olhinho), cujo primeiro Teste é realizado ainda na Maternidade, sendo realizado
posteriormente na APS até a criança completar três anos de idade, para identificação, em
tempo oportuno, de agravos que levam à opacificação do cristalino;

●

Deve-se ainda evitar internação hospitalar para o RN saudável, o que pode aportar maiores
riscos e buscar e sempre que possível utilizar a Casa da Gestante, Mãe, Bebê e o Método
Canguru para o bebê que necessita internação;

●

Imunização do recém-nascido com imunoglobulina anti-hepatite B ao RN de mãe HbsAg
positiva e imunoglobulina anti-RH às mães de RN isoimunizados;

●

Prescrição do anticorpo monoclonal humanizado (Palivizumabe) para a prevenção do Vírus
Sincicial Respiratório (VSR) em prematuros, considerando os critérios de inclusão descritos
no item XXXX (consulte página XX);

●

Emissão, nas unidades interligadas aos cartórios dentro das Maternidades, do Registro Civil
de Nascimento no momento da alta;

●

Realizar procedimentos para a Alta Responsável, isto é, da alta da maternidade vinculada
no Centro de Saúde da mulher e bebê, para garantia da continuidade do cuidado, com
entrega para a mãe da Caderneta da Criança, com correto registro das condições de saúde
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da criança, desde o nascimento, e, com agendamento do atendimento conjunto à mãe e
bebê no Centro de Saúde, entre o 3º ao 5º dia de vida do RN (5° Dia de Saúde Integral);
●

A alta da puérpera e do recém-nascido sem intercorrências pode ocorrer a partir de 24
horas de vida, com a garantia de continuidade do cuidado pelo Centro de Saúde. Nesse
sentido, conforme orientação na Portaria n.º 2.068, de 21 de outubro de 2016, que institui
diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada à mulher e ao recémnascido no Alojamento Conjunto, antes da alta da Maternidade a mulher e família devem
ser orientados a:
•

•
•

•
•
•
•

•
•

●

Procurar o Centro de Saúde ou maternidade de referência se a mulher
apresentar sinais de infecção (febre, secreção purulenta vaginal, em
ferida operatória ou nas mamas, sangramento com odor fétido ou com
volume aumentado, edema assimétrico de extremidades, dor refratária a
analgésicos, sofrimento psíquico intenso, astenia exacerbada, disfunções
da musculatura do assoalho pélvico, como incontinência urinária, ou
outros desconfortos;
Procurar o Centro de Saúde se ocorrer dificuldades no aleitamento
materno, icterícia ou qualquer outra alteração;
Procurar Maternidade (Bancos de leite humano e Postos de Coleta) ou o
Centro de Saúde durante a semana se a mulher apresentar
intercorrências aguda com as mamas;
Providenciar vacinação conforme calendário vacinal;
Higienizar as mãos antes e após o cuidado com o recém-nascido;
Evitar ambientes aglomerados ou com pessoas apresentando sinais e
sintomas de doenças infectocontagiosas, como gripe e resfriado;
Prevenir a morte súbita do recém-nascido: deixar a criança em posição
supina, manter a amamentação ao seio e evitar o tabagismo materno ou
outra forma de exposição da criança ao fumo;
Transportar o recém-nascido de forma segura e prevenir acidentes
domésticos;
Para crianças filhos de mães cuja amamentação é absolutamente
contraindicada (infecção materna pelo vírus da imunodeficiência humana
/HIV/Aids e o vírus T- linfotrópico humano tipo 1 e tipo 2 /HTLV-1 e 2)
orientar o preparo correto da fórmula láctea e higienização dos utensílios
utilizados para preparo e oferta desse alimento.

Em qualquer ponto de atenção da rede (Centro de Saúde, Maternidade, Pronto
Atendimento, UPA), o acolhimento do bebê deve ser imediato quando a família buscar
assistência por algum agravo após a alta hospitalar, com classificação de risco e pronto
início da assistência, conforme descrito na Grade de Urgência, ANEXO 1;

●

Implantação de sistema de registro para o acompanhamento das gestantes, puérperas e
RN, orientação para a busca ativa e planejamento da atenção programada e espontânea,
de acordo com a necessidade, com cuidados de saúde e ações intersetoriais, sempre que
preciso;

●

Sempre, sem exceção, proceder ao atendimento do bebê e da mulher, mesmo se os
mesmos estiverem, respectivamente, sem registro de nascimento ou documento de
identidade. Questões burocráticas não podem ser motivos de recusa de atendimento.
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4. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança
O acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento (CD) da criança, após o nascimento, inicia-se na
maternidade e tem sua continuidade na Atenção Primária à Saúde (APS), mediante consultas de rotina,
conforme calendário de puericultura definido nesta Agenda, por demanda espontânea e outros
cuidados ofertados na perspectiva de promoção, proteção, detecção precoce e oportuna, recuperação e
reabilitação, que possam repercutir favoravelmente na sua vida atual e futura.
Na Maternidade, a entrega para a família da Caderneta da Criança, agora intersetorial, preenchida por
ocasião da alta é um momento de especial importância ao inaugurar o passaporte para a cidadania, que
abre as portas para o acompanhamento da criança em uma linha longitudinal de cuidado integral até os
9 anos, onze meses e 29 dias. Já com 10 anos, o novo adolescente receberá diretamente das mãos do
profissional de saúde seu segundo passaporte, a Caderneta de Saúde do(a) Adolescente, dando início ao
cuidado longitudinal neste delicado período de transição da infância para vida adulta, compreendido
pela faixa etária de 10 a 19 anos, 11 meses e 29 dias! Almeja-se, assim que o jovem adulto chegue aos
20

anos

com

saúde

e

desenvolvimento

plenos.

(https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-degoverno/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/Protocolo_Aten%C3%A7%C3%A3
o_Integral_Adolescente-1-4-2015.pdf)

Figura 01. Caderneta da criança

Figura 02. Caderneta de Saúde do(a) Adolescente

Nesta atenção longitudinal, a prioridade no desenvolvimento da criança é importante por ser a primeira
infância um período decisivo para o desenvolvimento saudável do ser humano. Se por um lado é um
ciclo de grande promessa quando adequadamente cuidado e estimulado, por outro pode ter ameaças
consideráveis a depender do grau de exposição a inúmeras situações adversas, como o nascimento em
condições indignas de vida. Experiências tanto positivas quanto negativas se incorporam ao longo da
vida e afetam as bases da aprendizagem, do comportamento e da saúde. Assim, crianças podem não
atingir seu pleno desenvolvimento quando expostas a fatores de risco ambientais (em especial a
pobreza), biológicos e psicossociais, como desnutrição crônica, deficiências de micronutrientes,
estimulação cognitiva e socioemocional inadequadas, maus-tratos, depressão materna, baixa
escolaridade materna, família/comunidade em situação de violência, contaminação ambiental (chumbo
e arsênio) e algumas doenças infecciosas como sífilise HIV, além de pandemias inesperadas, como a
COVID-19. Essas condições frequentemente ocorrem de forma concomitante, contribuindo para uma
trajetória de aprisionamento a múltiplas vulnerabilidades que inclui problemas de saúde, falta de
prontidão para a escola/ desempenho escolar ruim, perda de oportunidades profissionais e perpetuação
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da pobreza entre as gerações. O desenvolvimento pleno e integral da criança refere-se a uma
transformação complexa, contínua, dinâmica e progressiva, que inclui, além do crescimento, a
maturação, a aprendizagem e os aspectos psíquicos e sociais. O desenvolvimento humano abrange o
desenvolvimento físico (crescimento), cognitivo (intelectual), neuropsicomotor (sensorial e motor) e
emocional (afetivo e interações com ambiente), aspectos interligados que se vinculam mutuamente
durante toda a existência humana. Para garantir a sobrevivência bem como estimular a integralidade do
desenvolvimento na primeira infância, os cuidados e atividades da Saúde, juntamente com as famílias, a
Educação, a Assistência Social e a comunidade são fundamentais!
Estratégia primeira semana, saúde integral (A chegada do novo cidadão na Saúde)
A Estratégia Primeira Semana, Saúde Integral, ocorre na primeira semana de vida após a alta da
maternidade. Nesta semana estão programadas diversas atividades de promoção da saúde como a visita
domiciliar nas primeiras 72 horas após a alta e “os cuidados do quinto dia” que devem ocorrer do 3° ao
5° dia de vida. A Estratégia se constitui de um conjunto de cuidados e ações potentes de vinculação da
puérpera e bebê no SUS e garantia do direito à saúde ao novo cidadão, sendo um momento privilegiado
para detecção de dificuldades e necessidades particulares da mãe e do bebê favorecendo a identificação
oportuna de intercorrências clínicas, psíquicas, amamentação, vulnerabilidades sociais, dentre outras.
Se a visita não for realizada ou o bebê não comparecer ao Centro de Saúde entre o 3º e o 5º dia de vida,
como esperado, a visita deve ser programada imediatamente, para busca ativa.
Para realização da Primeira Semana Saúde Integral, as equipes de saúde da família devem conhecer o
número de puérperas e recém-nascidos da área de abrangência para programar a visita domiciliar e os
cuidados de saúde à família, bem como saber quais bebês continuam internados nas Maternidades.
As visitas domiciliares devem acontecer no último mês de gestação e após a alta hospitalar na primeira
semana de vida, nas primeiras 72 horas após a alta e em 15 dias após o parto. Conforme já citado
anteriormente, o ACS deve realizar visitas minimamente mensais a todas as famílias com crianças até
dois anos de idade, conforme diretriz do Manual do ACS, 2019. Essas medidas se estendem às crianças
que ficaram retidas na maternidade. Dessa forma, nos casos de egressos de internação em Unidade
Neonatal, a visita domiciliar e a consulta na primeira semana também devem ocorrer logo após a alta.
Na estratégia “5º Dia, Saúde Integral”, os cuidados integrados de atendimento à mulher e bebê devem
ser realizados pela equipe de saúde da família, entre o 3º e o 5º dia de vida do recém-nascido, quando
deve acontecer a coleta para o Teste do Pezinho. Ressalta-se a relevância dessa abordagem oportuna
considerando que na primeira semana se concentra a maioria dos óbitos infantis. Também é no
primeiro mês de vida que cerca de 40% das crianças já interromperam o aleitamento exclusivo, por falta
de apoio e acompanhamento adequado à amamentação logo após a alta da maternidade. A escuta
atenta e refinada da mãe, do(a) companheiro(a) e seus familiares é um grande amparo na resolução dos
problemas identificados. Nesse sentido, a Estratégia Amamenta Alimenta Brasil (EAAB) vem
contribuindo para qualificar os profissionais de saúde no cuidado integral à saúde da mulher e criança,
aprimorando o acolhimento, atendimento e encaminhamentos às demandas identificadas no pré-natal
e puericultura.
Para o período do 3° ao 5° dia, estão programados: primeiras consultas do puerpério e puericultura; o
início do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança na APS; a identificação de
vulnerabilidades clínicas e sociais ao nascer importantes para definir o acompanhamento na
puericultura - de alto risco ou de risco habitual; cuidados no aleitamento materno; fortalecimento do
vínculo mãe e bebê; verificação da Caderneta da Criança preenchida pela maternidade; orientação e
realização de vacinas à mãe e bebê; marcação da Triagem Auditiva Neonatal Universal/ TANU (caso não
tenha sido feito na maternidade); realização do primeiro Teste de Reflexo Vermelho (se o primeiro não
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tenha sido realizado na maternidade); fortalecimento da rede de apoio à família; coleta de sangue no
pezinho para realização da triagem neonatal “Teste do Pezinho”; dentre outros. Como a primeira
consulta da criança e da puérpera podem ser agendadas no Centro de Saúde por meio de um contato do
Serviço social da Maternidade para execução do Programa Alta Responsável (alta vinculada), é possível
programar o tempo necessário para as consultas da puérpera e bebê, reservando-se dois horários de
primeiras consultas, respectivamente, para o bebê e para a mãe (puerpério). O QUADRO 05 dispõe
sobre os cuidados na Primeira Semana, Saúde Integral, bem como as ações de planejamento do
cuidado, que posteriormente serão descritas separadamente, de forma pormenorizada.
QUADRO 05. Primeira semana, saúde integral: cuidados em saúde da puérpera e recém-nascido
PRIMEIRA SEMANA, SAÚDE INTEGRAL
Cuidados na primeira semana

Planejamento no cuidado à criança recém-nascida

●

Visita Domiciliar até 72 horas após alta Maternidade
(Vigilância dos sinais de alerta descritos seção: Visista
Domiciliar)

●

Conhecer o número de puérperas e recém-nascidos da
área de abrangência para programar as ações de saúde;

●
●

Primeira consulta da criança;

Conhecer a realidade do território onde vivem as famílias
sob a responsabilidade sanitária das eSF, a realidade de
saúde, sociocultural e psicossocial da comunidade;

●

Primeira consulta da puérpera;
●

●

Primeira atendimento em Saúde Bucal da criança;

Discutir com equipe as atividades e cuidados necessários
nos espaços de reuniões programadas;

●

Verificar informações na caderneta da criança e da
gestante;

●

●

Conhecer e utilizar bem os instrumentos e protocolos de
acompanhamento da atenção à saúde integral da
criança.

Verificar condições de alta da maternidade do bebê e da
puérpera;

●

Para o ACS: Ações para o ACS em vigilância à saúde da
criança:

●

Identificação de crianças com vulnerabilidades clínicas e
sociais ao nascer;

●

Agendamento da próxima consulta para o bebê e para a
puérpera de acordo com o calendário de risco habitual
ou de alto risco e protocolo pré-natal;

●

Avaliação do vínculo mãe e bebê e apoiar o aleitamento
materno;

●

Verificar se foi realizado na maternidade o teste do
olhinho, do coraçãozinho, da triagem auditiva, do teste
do pezinho. Sempre realizá-los quando necessário;

●

Vacinas (BCG e contra hepatite para o bebê; rubéola e
tétano para a mãe, se necessário);

●

Preenchimento da Caderneta da Criança;

●

Verificar se a Maternidade encaminhou a criança para
acompanhamento em ambulatório especializado (URS
Saudade, CTR, HOB, dentre outros.

o

Cadastrar, atualizar e acompanhar, por
meio de visita domiciliar, todas as
crianças residentes em sua microárea e
manter as informações atualizadas em
formulários
próprios
(Atualizar
cadastros que constam RN de ...)

o

Realizar visitas domiciliares mensais a
todas as famílias com crianças até 2
anos (Atualizar cadastros que constam
RN de ...)

o

Orientar as famílias quanto à utilização
dos serviços de saúde disponíveis,
relacionados à atenção à criança.

4.1.1 A visita domiciliar após a alta na primeira semana de vida ou após a alta da maternidade
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“Eu estava um pouco perdida: é o meu primeiro filho, não conhecia o posto e fiz o pré-natal com médico
do convênio. Gostei do interesse em nos atender, foi bom porque já trouxeram a data e hora da
consulta marcada. Já fui até lá, fiz o teste do pezinho no meu filho, ele tomou a vacina BCG. Gostei
muito de como fui atendida. Vou continuar levando meu filho ao Posto”.

A visita domiciliar às gestante, puérpera e criança é considerada uma atividade relevante para saúde do
bebê e da mulher, uma vez que contribui para redução da mortalidade infantil e materna, para nutrição
e para o pleno desenvolvimento da criança. A visita domiciliar do ACS à mulher na gestação, puerpério e
seu bebê, deverá ser planejada juntamente com o enfermeiro, de acordo com a vulnerabilidade clínica e
social da família, prioritariamente durante a reunião de supervisão do enfermeiro.
As recomendações para as visitas domiciliares são:
•
•
•
•
•
•

Para mulheres com gestação de risco habitual, uma visita mensal até a 36ª semana;
Para gestantes em situação de vulnerabilidade pessoal e social, uma visita quinzenal até a
36ª semana;
Para gestantes encaminhadas ao PNAR, uma visita domiciliar quinzenal até a 36ª semana;
Para mulheres com mais de 36 semanas de gestação, uma visita semanal até o parto;
Para mulheres, cujo parto já ocorreu, realizar uma visita em até 72 horas após a alta
hospitalar e outra visita até 15 dias após a alta;
O ACS deve realizar visitas minimamente mensais a todas as famílias com crianças até 2
anos de idade.

Com a aproximação da equipe de saúde no contexto de vida das famílias, a visita domiciliar torna-se
uma prática em saúde de suma importância para fortalecer os vínculos com a família, identificar
demandas urgentes e singulares, como por exemplo, as condições de moradia, contribuindo para o
tratamento oportuno, construção do plano terapêutico e humanização do cuidado na prevenção e
promoção da saúde. Trata-se de momento que exige muita delicadeza do profissional, por ser uma
entrada na intimidade de uma família com vistas ao cuidado, evitando posturas ambíguas, relações
assimétricas, punitivas e autoritárias.
Importante ressaltar que a visita domiciliar não é apenas uma atribuição do ACS e toda a equipe deve
fazer uso dessa prática, podendo, por exemplo, a primeira consulta do RN e da puérpera ocorrer em
domicílio, conduzida pelo(a) médico(a) e/ou enfermeiro(a), sempre que a equipe, nas reuniões de
programação de saúde, identificar esta necessidade.
A visita às gestantes e recém-nascidos tem sido uma prática cada vez mais usada em muitos países, nos
períodos pré e pós-natal contribuindo para qualificar o exercício da parentalidade, relações familiares, o
desenvolvimento cognitivo das crianças, sobretudo prematuros e recém-nascidos de baixo peso; reduz
lesões não intencionais, possibilita a detecção e o manejo da depressão pós-parto, incentiva
significativamente a amamentação, melhora o cuidado ao bebê.
Na maioria dos estudos que avaliam o impacto da visita domiciliar na saúde das crianças, que se
iniciavam na gestação e prolongavam-se até os primeiros anos de vida obtiveram resultados muito
melhores na saúde da criança e família. Enfatiza-se, assim, que as visitas devem ser estendidas às
gestantes para estimular e auxiliar as mulheres no preparo para receber os bebês, uma vez que alguns
desfechos podem ser evitados e modificados antes do nascimento.
Na visita após o nascimento, sempre verificar se foi realizado na maternidade o teste do olhinho, do
coraçãozinho, da triagem auditiva, do teste do pezinho, quais vacinas foram realizadas, assim como se
houve necessidade de administração de vitamina k no bebê e de quimioprofilaxia de conjuntivite
neonatal.
Em todas as visitas domiciliares é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais de
riscos clínicos ou gravidade que necessitam intervenção terapêutica oportuna. Crianças menores de 2
meses podem adoecer e morrer em curto espaço de tempo por infecções bacterianas graves. O
documento Demanda Espontânea na Atenção Primária à Saúde em Belo Horizonte que apresenta
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quadros clínicos mais prevalentes e as respectivas condutas clínicas que devem ser bem conhecidas
pelas equipes.
São sinais que indicam a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência com
urgência:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recusa alimentar (a criança não consegue beber ou mamar);
Vômitos importantes (ela vomita tudo o que ingere);
Convulsões ou apneia (a criança fica em torno de 20 segundos sem respirar);
Frequência cardíaca abaixo de 100bpm;
Letargia ou inconsciência;
Respiração rápida (acima de 60mrm);
Atividade reduzida (a criança movimenta-se menos do que o habitual);
Febre (37,5ºC ou mais);
Hipotermia (menor que 36,4ºC);
Tiragem subcostal;
Batimentos de asas do nariz;
Cianose generalizada ou palidez importante;
Icterícia visível abaixo do umbigo ou nas primeiras 24 horas de vida;
Gemidos;
Fontanela (moleira) abaulada;
Secreção purulenta do ouvido;
Umbigo hiperemiado (hiperemia estendida à pele da parede abdominal) e/ou com secreção purulenta (indicando
onfalite);
Pústulas na pele (muitas e extensas);
Irritabilidade ou dor à manipulação.

Nas visitas para as crianças maiores de 2 meses, é importante observar se a criança não consegue
beber ou mamar no peito, se vomita tudo o que ingere, se apresenta convulsões ou se está letárgica ou
inconsciente. Crianças são frequentemente acometidas por doenças respiratórias e gastrointestinais.
Sendo assim, o profissional de saúde deve conseguir identificar sinais de maior gravidade dessas
doenças. Para a criança com tosse ou dificuldade para respirar, é importante verificar se a frequência
respiratória está intensificada (QUADRO 6) e se a criança apresenta sibilos (chiado) ou estridor e se
apresenta tiragem subcostal (a parede torácica inferior se retrai quando a criança inspira). Para a criança
com diarreia, é importante identificar sinais de gravidade de desidratação, tais como: letargia,
inconsciência, inquietude, irritação, olhos fundos, sinal da prega presente (a prega cutânea retorna
lentamente ao estado natural) ou se a criança não consegue mamar ou beber líquidos.
QUADRO 6. Frequência respiratória normal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)
Idade

Freqüência respiratória

De 0 a 2 meses

Até 60 mpm

De 2 a 11 meses

Até 50 mrm

De 12 meses a 5 anos

Até 40 mrm

De 6 a 8 anos

Até 30 mrm

Acima de 8 anos

Até 20 mrm

* mrm = movimentos respiratórios por minuto.
Fonte: Fonte: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, 2007, apud Caderno de Atenção Básica, nº 33, pagina 37.
Legenda: * mrm = movimentos respiratórios por minuto.
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Independentemente do estado de saúde da criança, sempre verificar o cartão de vacinas, a assiduidade
às consultas programadas em todas as visitas.
Muita atenção aos bebês com idade gestacional de 34 a 36 semanas completas (prematuros tardios)
que comumente apresentam peso acima de 2500g, ficam em alojamento conjunto com suas mães e
assemelham-se a RN de termo!! No entanto, são pré-termos e imaturos do ponto de vista fisiológico,
imunológico e metabólico e não devem ser cuidados como se fossem de termo. Esses prematuros
tardios apresentam risco duas vezes maior de morbidade até 28 dias como perda de peso, icterícia (pico
de icterícia ocorre do quinto ao sétimo dia), problemas alimentares, desidratação, hipotermia, apneia e
infecções, sendo estas as principais causas da reinternação hospitalar nos primeiros 10 dias de vida.
4.1.2.

CUIDADOS NO QUINTO DIA

4.1.2.1. Realização do teste do pezinho
O teste do pezinho, feito na criança logo após o seu nascimento, conforme estabelece o Programa
Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) permite a detecção do hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria,
doença falciforme, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística e deficiência de biotinidase. Algumas
dessas doenças quando identificadas e tratadas oportunamente podem evoluir assintomáticas,
prevenindo o retardo mental, que as duas primeiras enfermidades podem ocasionar, bem como
melhorar a qualidade de vida das crianças com as últimas quatro doenças pelo acompanhamento
adequado e oportuno. A criança deve receber o tratamento dentro do prazo necessário para evitar
sequelas graves, danos diversos ao organismo e até mesmo a morte. A pesquisa da doença falciforme
identifica também o traço falciforme. A criança com traço falciforme não tem a doença, mas pode trazer
implicação genética para os filhos.
É extremamente importante que a coleta de sangue do pezinho em papel filtro seja realizada do 3º ao
5º dia de vida da criança no Centro de Saúde. Atrasos podem acarretar a impossibilidade de
diagnosticar e tratar em tempo oportuno.
Após a triagem neonatal, a criança identificada como positiva para alguma das doenças deve ser
acompanhada no Centro de Saúde, de forma compartilhada com ambulatório específico , coordenado
pelo Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de Medicina da UFMG (NUPAD). O
setor de monitoramento do NUPAD avisa aos Centros de Saúde os casos identificados como positivo
para busca ativa e encaminhamento aos ambulatórios específicos, para nova propedêutica e,
consequentemente, diagnóstico definitivo. Informações importantes sobre as doenças identificadas
nesta triagem podem ser encontradas em: https://www.nupad.medicina.ufmg.br/topicos-em-saude/
4.1.2.2. Orientações para o calendário de imunizações
É importante verificar no calendário vacinal (0 a 28 dias), se o recém-nascido recebeu a 1ª dose da
vacina contra hepatite B e da BCG na maternidade e se será necessário indicar a aplicação dessas
vacinas no Centro de saúde. Orienta-se a administração de vacinas durante o puerpério para as
mulheres não imunizadas previamente contra hepatite B, dupla-adulto e rubéola, além da vacinação
contra a influenza durante o período de campanha.
4.1.2.3. Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU)
A Triagem Auditiva Neonatal Universal, um direito garantido pela Lei Federal nº 12.303 desde 2010,
deve ser realizada de forma universal, ou seja, para todos os recém-nascidos. A TANU é composta de
um conjunto de ações que visam à atenção integral à saúde auditiva na infância: triagem,
monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem, diagnóstico e
reabilitação. A TANU deve estar integrada à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, junto com o
acompanhamento de saúde da criança na APS. Visa identificar, o mais precocemente possível, a
deficiência auditiva em neonatos e lactentes. Quando a deficiência auditiva for diagnosticada como
permanente, a avaliação funcional e a intervenção iniciada antes dos seis meses de vida da criança
possibilitam, em geral, melhores resultados no desenvolvimento da função auditiva, da linguagem, da
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fala, do processo de aprendizagem e, consequentemente, a inclusão no mercado de trabalho e melhor
qualidade de vida.
A TANU é ofertada nas sete maternidades públicas de Belo Horizonte para todos os recém-nascidos e é
realizada antes da alta hospitalar. Entretanto, quando, por algum motivo, o bebê não tiver sido avaliado
no período de internação, o exame deve ser agendado no Centro de Saúde para que possa ser realizado,
preferencialmente, antes de a criança completar 30 dias de vida.
Na TANU são realizados os exames de Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE), recomendadas para
todos os recém-nascidos, associado ao Potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) para
aqueles que apresentam algum indicador de risco para surdez, segundo o Joint Committee on Infant
Hearing. Ambos os procedimentos são testes eletrofisiológicos objetivos, considerados testes de alta
acurácia, que não causam dor ou desconforto. As condições ideais para a realização do teste envolvem
um ambiente silencioso, com o bebê tranquilo e preferencialmente dormindo.
Os resultados dos exames são categorizados em “passa” quando o exame é normal e “falha” quando há
algum comprometimento na cóclea e/ou no tronco encefálico (dependendo de qual técnica foi
utilizada).
É importante ressaltar que a presença de algum componente condutivo como vernix, líquido na orelha
média, alteração na pressão da tuba auditiva ou anatomia desfavorável do conduto auditivo externo
podem resultar em um falso-positivo no exame, especialmente se a o teste tiver sido realizado por meio
de EOA.
De acordo com o JCIH todo recém-nascido deve passar por uma avaliação auditiva, pois há uma grande
incidência de alterações auditivas em bebês, mesmo naqueles que não possuem indicadores de risco,
quais sejam, permanência do RN por mais de 48 horas na UTI neonatal; malformações de cabeça e
pescoço; síndromes associadas a alterações auditivas; história familiar de deficiência auditiva congênita;
meningite bacteriana; uso de medicação ototóxica; ventilação mecânica por mais de 5 dias; Infecções na
gestação (STORCH-Zik a); hiperbilirrubinemia com nível de exsanguíneotransfusão.
Quando o bebê não apresenta nenhum Indicador de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA) e passa no
teste, deve ser acompanhado no centro de saúde nos aspectos que dizem respeito ao desenvolvimento
de audição, fala e linguagem. Os bebês que apresentam IRDA e “passam”, precisam ser acompanhados
após seis meses da primeira avaliação, uma vez que há o risco de adquirir a deficiência auditiva. Esse
acompanhamento é realizado na maternidade em que o bebê realizou a primeira avaliação. Em
qualquer caso em que o bebê falha no reteste, com ou sem indicadores de risco para deficiência
auditiva, é feito encaminhamento para o Serviço de Referência em Diagnóstico Audiológico Infantil do
Hospital Municipal Odilon Behrens (SRDAI-HOB).
A partir do atendimento e avaliação realizada no SRDAI-HOB, define-se nova conduta: bebês que
apresentam alterações condutivas recebem tratamento otorrinolaringológico e seguem em
acompanhamento após a conclusão da intervenção. Aqueles que não apresentam alterações condutivas
têm seguimento por intermédio de avaliações auditivas complementares até a conclusão do
diagnóstico, que não deve ultrapassar os seis meses.
Quando a perda auditiva é constatada, o bebê é referenciado aos Serviços de Atenção à Saúde Auditiva
(SASAs) de Belo Horizonte que, atualmente, acontecem no CER IV Noroeste, no Hospital Santa Casa, na
PUC-Minas, no Instituto Metodista Isabela Hendrix e no Hospital das Clínicas / UFMG.
Nos SASAs e CER, o bebê e sua família recebem cuidado ampliado com equipe multidisciplinar
atendendo a demanda necessária (fonoaudiólogo, médicos otorrinolaringologista e neurologista,
psicólogo e assistente social). Após rigorosas avaliações, o tratamento é decidido com adaptação de
Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) e/ou realização de cirurgia do Implante Coclear,
realizada no Serviço de Implante Coclear do Hospital das Clínicas – SIC/HC-UFMG. Após ou concomitante
a esse processo, o bebê inicia também acompanhamento com terapia fonoaudiológica que é ofertada
nos SASAs e no Centro Mineiro de Reabilitação Auditiva – CEMEAR.
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O diagnóstico oportuno de alterações auditivas em recém-nascidos possibilita a intervenção adequada
nos casos identificados com perdas auditivas, reduzindo sobremaneira o tempo de privação sensorial.
Os primeiros anos de vida são considerados críticos para a aquisição e o pleno desenvolvimento da fala
e linguagem, afinal neste período a criança tem a maior plasticidade da via auditiva com maturação do
sistema auditivo central. A estimulação e reabilitação auditiva precoce em crianças com deficiência
auditiva são determinantes para o desenvolvimento da linguagem com importantes consequências na
socialização e comunicação.

4.1.2.4. Teste do Reflexo Vermelho (TRV)
O Teste de Reflexo Vermelho deve ser primeiramente realizado na Maternidade, antes da alta e
também na APS nas consultas do quinto dia (caso não tenha sido realizado na Maternidade) e nas
consultas médicas subsequentes programadas para acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento até o terceiro ano de vida.
Muito importante que a eSF verifique se o primeiro TRV tenha sido realizado na maternidade, caso
contrário deverá ser realizado na consulta do quinto dia por um médico.
O teste do reflexo vermelho é um cuidado de rastreamento que possibilita detectar comprometimentos
da transparência dos meios oculares levando a obstrução no eixo visual, tais como catarata (alteração
da transparência do cristalino), glaucoma (alteração da transparência da córnea), toxoplasmose
(alteração da transparência do vítreo pela inflamação), retinoblastoma (alteração da transparência do
vítreo pelo tumor intraocular), descolamentos de retina tardios. Trata-se de um "screening” para todo
bebê normal. O TRV não é a forma adequada de identificação precoce dos descolamentos de retina.
Uma vez detectada qualquer alteração, deve ocorrer encaminhamento, o mais rápido possível, da
criança para diagnóstico e conduta em unidade especializada. Nos primeiros anos de vida o Teste de
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Reflexo Vermelho deve fazer parte do exame físico da criança nas consultas médicas, como aferir
pressão arterial e auscultar.
O único equipamento necessário para realização do TRV é um oftalmoscópio direto. A sala do exame
deve ser escurecida (uso de cortinas ou papel escuro no vidro da janela), e um auxiliar (mãe ou
acompanhante) deve segurar com delicadeza a cabeça do bebê/ criança. O oftalmoscópio deve ser
posicionado a uma distância de aproximadamente 30 cm de cada olho do bebê, e o reflexo vermelho
deve ser visto facilmente, homogêneo e simétrico em ambos os olhos. O teste pode ser realizado em
menos de 5 minutos e pode ser feito por médico treinado. Não há necessidade de colírios. Quando o
profissional conseguir identificar o reflexo vermelho de ambos os olhos, o resultado é "normal”, mas se
tiver dificuldade, o bebê deve ser encaminhado ao oftalmologista com urgência.
O Oftalmoscópio está disponibilizado em todos os Centros de Saúde para realização do TRV. O médico
que necessitar de treinamento pode recorrer ao Centro Municipal de Oftalmologia (CMO) ou ser
treinado no próprio Centro de Saúde ou na Regional por outro médico treinado.
4.1.2.5. A Consulta da mulher no 5º dia
O atendimento de todas as puérperas no quinto dia pós-parto deve ser realizado pelo enfermeiro,
médico de família ou médico ginecologista. Mulheres apresentando sintomas como febre, secreção
purulenta, hemorragia ou hipertensão grave, devem ser encaminhadas para avaliação médica imediata
no Centro de Saúde (caso o atendimento esteja sendo realizado por enfermeiro) e posterior
encaminhamento à maternidade de referência para propedêutica e, se necessário, reinternação.
Mulheres que apresentaram complicações no parto ou puerpério tais como, pré-eclâmpsia, infecção
puerperal, mastite, hemorragia pós-parto, incontinência urinária (IU), depressão pós-parto ou outras
intercorrências clínicas, mesmo que controladas no momento da consulta do 5º dia, devem ser
encaminhadas para avaliação imediata do médico de família e comunidade e/ou ginecologista de apoio.
Importante também considerar a necessidade de referenciar as mulheres para o fisioterapeuta da
equipe de NASF-AB, o qual tem uma função importante no cuidado das mulheres no puerpério, a fim de
avaliar a musculatura do assoalho pélvico (prevenindo ou tratando possíveis disfunções, como a IU), as
disfunções musculoesqueléticas, como cervicalgia, lombalgia, edemas e dores nos membros inferiores,
dentre outros cuidados com a mulher e seu bebê. Se necessário, as mulheres poderão ser referenciadas
para reabilitação na rede complementar (Centros de Reabilitação - CREABs - e Clínicas Conveniadas).
No momento do atendimento, durante a anamnese, deve-se verificar o cartão da gestante e o resumo
de alta hospitalar, perguntar sobre as condições da gestação (uso de medicamentos, intercorrências na
gestação, se recebeu aconselhamento e realizou testagem para sífilis ou HIV) e do atendimento ao parto
(data; tipo de parto; se cesariana, qual a indicação; intercorrências no parto ou no pós-parto como
febre, hemorragia, hipertensão, diabetes, convulsões, isoimunização pelo fator Rh) e questionar sobre o
aleitamento, frequência das mamadas durante o dia e a noite, dificuldades na amamentação, satisfação
do RN com as mamadas, condições das mamas. É oportuno, nesse momento, perguntar como está a
alimentação, o sono, avaliação das atividades da rotina doméstica da puérpera; deve-se orientar sobre a
questão de dor, fluxo vaginal, sangramento, queixas urinárias e febre; avaliar, ainda, as condições
psicoemocionais, como o humor da puérpera, preocupações, desânimo e fadiga, estando alerta para
quadros de depressão. É válido observar as condições sociais da puérpera durante a consulta do 5º dia
(pessoas de apoio, enxoval do bebê, condições para atendimento a necessidades básicas) e estimular a
puérpera a estabelecer uma rede de apoio social. Durante o exame físico completo da mulher, é preciso
atentar e observar a presença de edema, as características da ferida operatória e durante a palpação
abdominal verificar a condição do útero e se há dor à palpação. Ao examinar mamas, identificar se há
ingurgitamento, sinais inflamatórios, infecciosos ou cicatrizes que dificultem a amamentação. Durante o
exame do períneo e dos genitais externos, detectar sinais de infecção, presença e características de
lóquios; quando parto normal, se houve episiotomia ou laceração. No caso de cesariana, deve-se avaliar
o momento da retirada dos pontos da cicatriz cirúrgica e orientar sobre os cuidados locais.
O agendamento da consulta de avaliação no período puerperal é realizado idealmente 42 dias após o
parto, no máximo 60 dias, para mulheres que estão amamentando, e 30-42 dias para mulheres que não
estiverem amamentando.
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Conhecer o estado psíquico da mulher durante a conversa é muito importante, para identificar
depressão. Um instrumento a mais para aprimorar esta avaliação nas consultas de 5º e do 42º dia é a
"Escala de depressão perinatal de Edinburgh”. Trata-se de um instrumento autoaplicável que visa avaliar
o estado emocional da mulher que pode ser preenchido durante a consulta (ideal) ou em outro
momento oportuno. Se a mulher decidir preencher o questionário em casa, deverá agendar consulta no
Centro de Saúde posteriormente para equipe analisar o resultado. Caso o teste seja negativo para
depressão, outro impresso deve ser fornecido a ela que deverá ser orientada a guardar e realizar o
preenchimento novamente caso se sinta triste até o final do primeiro ano após o nascimento do bebê.
Deve-se ainda orientá-la que, caso a soma dos pontos seja maior ou igual a 11, ela deverá procurar
atendimento no centro de saúde ou no CERSAM. Consulte também o Protocolo de Pré-natal e
Puerpério, SMSA/PBH (2019).
4.1.2.6. A primeira consulta do recém-nascido
O que eu mais queria dessa primeira consulta é que o médico e enfermeiro a examinasse bem. Queria ter
a certeza de que estava tudo bem com ela. Essa consulta não pode ser apressada. Acho importante
receber orientação sobre a amamentação. A primeira consulta da minha filha foi muito importante para
mim, mesmo não sendo mãe de primeira viagem (Mãe)

O nascimento de um bebê é um momento de transição singular no ciclo de vida da família e a equipe
deve acolher e apoiar a família neste momento de muitas dúvidas, medos, inseguranças e
questionamentos e construir um vínculo com a família que proporcione um ponto de apoio para
superação de possíveis dificuldades comuns nesta etapa, pela necessidade de adaptação à presença de
um novo ser, da representação de novos papéis e do realinhamento de relacionamentos.
Como a possibilidade de acompanhar famílias ao longo do tempo mantém os profissionais da APS em
uma situação privilegiada no reconhecimento de situações que necessitam ser entendidas e
acompanhadas, o vínculo entre a eSF e a família do recém-nascido para o acompanhamento da criança
deve preferencialmente se iniciar no pré-natal.
Com delicadeza, ouvir também as demandas da mulher neste momento de chegada do bebê, saber
como ela está e como está o restante da família. Verificar se está tendo amparo da família ou
acumulando o cuidado com o bebê e com as tarefas domésticas. É desejável que os cuidados com o
recém-nascido, mesmo os mais elementares, sejam realizados por ela. O elo fundamental desse
relacionamento é a amamentação que deve ser estimulada e amparada. Importante verificar também
se a mãe conseguiu licença remunerada, caso seja profissional liberal e se está tendo garantia de todos
os seus direitos.
Este é um bom momento também de observar o vínculo mãe – bebê. A relação mãe-bebê se inicia antes
mesmo da gestação, quando o bebê já faz parte do imaginário da mãe, e vai se estreitando à medida
que o ciclo gravídico-puerperal acontece. O ápice se dá no momento da amamentação, no qual o
vínculo é fortalecido, uma vez que é a primeira relação social que o bebê estabelece após o nascimento.
É o momento em que ele entra em contato com o cheiro, olhar, toque, calor, sons do batimento
cardíaco da mãe, voz, gosto do leite, bem como com o prazer de sugar. Esses elementos associados ao
aconchego do colo da mãe e atitudes de afeto vão proporcionando a experiência de uma construção de
apego segura, a construção de um vínculo saudável, que vai influenciar de forma positiva a construção
do psiquismo e o desenvolvimento global da criança. A história de vida, as expectativas, conceitos,
crenças, padrões sociais e familiares das mulheres em relação ao exercício da maternidade e à
amamentação vão influenciar a vivência e a qualidade desse momento. Na primeira semana saúde
integral (visita domiciliar e primeira consulta), principalmente, e nas consultas subsequentes esta
interação deve ser sempre observada no sentido de identificar fatores que podem estar contribuindo ou
dificultando o processo de construção do vínculo mãe-bebê, para amparo e intervenções adequadas.
Assim, cuidados voltados para as mulheres na vivência da maternidade (gestação, parto e nascimento,
puerpério) se tornam importantes estratégias acolhimento, intervenção e promoção à saúde. A
transmissão de informações e orientações em torno da maternidade e amamentação, bem como a
oferta de uma escuta acolhedora sobre como cada mulher vivencia esse contexto, suas dúvidas,
dificuldades e decisões, possibilita que o mesmo seja vivido de forma mais plena e tenha como
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resultado o bom desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo do bebê, além de auxiliar no bem-estar e
segurança da mulher no exercício de sua maternagem.
A continuidade do cuidado ao recém-nascido após alta da maternidade deve ser garantida com
agendamento de consultas da criança na Atenção Primária, bem como em serviços especializados, se
necessários, para atendimento compartilhado (ambulatórios de follow up em maternidade e URS
Saudade e de seguimento de bebês com infecção por transmissão vertical-CTR, URS Saudade).
A consulta
Os cuidados com a saúde do bebê e sua família devem ser sempre individualizados e singulares. No
entanto, as recomendações descritas a seguir são extensivas a todos os recém-nascidos durante a sua
primeira consulta. É fundamental, a utilização e o adequado preenchimento da Caderneta da Criança,
disponíveis na versão menino e menina, para o registro das principais informações de saúde da criança,
instrumento facilitador da comunicação entre pais e profissionais de saúde, assistência social, educação,
dentre outras.
O crescimento da criança é resultante da integração de fatores genéticos, biológicos, psíquicos e sociais,
com as características intrínsecas (biológicas) e extrínsecas (ambientais). É considerado um dos
melhores indicadores de saúde da criança e a evolução do crescimento expressa as condições de vida da
criança no passado e no presente.
Anamnese
A partir da anamnese, procura-se avaliar principalmente as condições do nascimento da criança (tipo de
parto, local do parto, peso ao nascer, idade gestacional, índice de Apgar, verificar as intercorrências
clínicas e exames laboratoriais na gestação, no parto, no período neonatal e nos tratamentos realizados,
os antecedentes familiares, tais como: as condições de saúde dos pais e dos irmãos, o número de
gestações anteriores, o número de irmãos), dados que muitas vezes já são conhecidos pelas equipes.
O índice ou boletim de Apgar, também reconhecido popularmente pelos pais como a “nota” de 0 a 10
que o bebê recebe logo após o nascimento, é determinado no 1º e 5º minutos a partir da avaliação de
cinco parâmetros: frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor. No
nascimento sua aplicação permite avaliar a resposta do recém-nascido às manobras realizadas e a sua
eficácia. No seguimento da criança na Atenção Primária à Saúde o profissional deve estar atento na
avaliação do crescimento e desenvolvimento das crianças com escore de Apgar < 7 no 5º minuto ao
nascimento, pela maior possibilidade de asfixia e as possíveis repercussões no desenvolvimento
neurológico do recém-nascido.
Exame físico completo
Um exame físico completo deve ser realizado nesta primeira consulta de puericultura. O exame físico e
seus achados devem ser descritos e compartilhados com os pais, como forma de facilitar-lhes a
percepção das necessidades do bebê. Se a criança estiver dormindo, essa é uma excelente condição
para se aferir as frequências respiratória e cardíaca, sem interromper seu sono. Essas avaliações, se
obtidas com o bebê chorando, podem perder o significado clínico 1 .
Os tópicos a seguir estão relacionados com as etapas do exame físico nas primeiras semanas de vida.
Estado Geral: Avalie a postura normal do recém-nascido a termo: as extremidades fletidas, as mãos
fechadas e o rosto, geralmente, dirigido a um dos lados. Observe o padrão respiratório: a presença de
anormalidades, como batimentos de asas do nariz, tiragem intercostal ou diafragmática e sons emitidos.
Avalie o estado de vigília do recém-nascido: o estado de alerta, o sono leve ou profundo e o choro.
Identifique sinais de desidratação e/ou hipoglicemia: pouca diurese, má ingestão (a criança não
consegue mamar ou vomita tudo o que mama), hipoatividade e letargia. A temperatura axilar normal
situa-se entre 36,4ºC e 37,5ºC e não necessita ser medida rotineiramente em crianças assintomáticas,
exceto na presença de fatores de risco, como febre materna durante o parto. O Recém-nascido
apresenta normalmente choro forte, de timbre variável; o choro fraco ou gemência podem estar
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presentes nas infecções e no desconforto respiratório. Choro monótono, agudo, intermitente (grito
cerebral) pode ser encontrado em lesões neurológicas graves. O timbre também pode auxiliar no
diagnóstico de síndromes genéticas, como da síndrome do miado do gato (síndrome de Cri du Chat).
Essas informações poderão ser obtidas no decorrer do exame físico, não se recomendando provocar o
choro de uma criança que se encontra dormindo, apenas para registrar essa importante informação.
Pele: A pele apresenta diversas características que devem ser atentamente observadas durante o exame
físico do bebê. Deve ser avaliada a textura, a umidade, cor, presença de milium, presença de lanugo,
vernex, mancha mongólica, cianose, edema, icterícia, anomalias.
Textura e umidade: a textura da pele depende muito da idade gestacional. O RN pré-termo extremo
possui pele muito fina e gelatinosa, o RN a termo apresenta
pele lisa, brilhante, úmida e fina, e o RN
pós-termo ou em casos de insuficiência placentária, apresenta pele seca, enrugada, apergaminhada e
com descamação acentuada. Por esse motivo a textura da pele é um dos parâmetros utilizados na
avaliação da idade gestacional. Nos casos de hipotireoidismo congênito podem-se observar pele seca e
áspera.
Cor: A pele normal do RN apresenta cor rosada e clara. Crianças negras podem apresentar maior
quantidade de melanina nos mamilos, região periungueal, na pele da borda do umbigo e na genitália. A
palidez acentuada pode ser um dado importante para o diagnóstico de anemia, vasoconstrição
periférica ou choque; traduz situação grave e deve ser sempre investigada a causa de seu aparecimento.
A presença de uma linha delimitando um hemicorpo com eritema e outro com coloração normal é
conhecida como fenômeno de Arlequim. É uma ocorrência em geral benigna e passageira, não muito
rara, de causa desconhecida, sugerindo algum grau de instabilidade vasomotora.

Figura 03. Fenômeno de Arlequim
Cianose: coloração azulada decorrente da presença de pelo menos 5 g de hemoglobina não saturada, é
intercorrência relativamente comum no RN, que frequentemente possui níveis de hemoglobina acima
de 15 g/dL. É comum a presença de cianose de extremidades, que se apresentam frias ao toque. Essa
condição costuma regredir com o aquecimento. A cianose central, no entanto, é preocupante e associase geralmente com doenças cardiorrespiratórias.
Milium sebáceo: está presente em 40% dos recém-nascidos e não têm repercussão clínica. Manifesta-se
por pequenos pontos brancos (menor que 1mm), localizados na base do nariz, queixo e fronte, devido à
distensão e obstrução das glândulas sebáceas, decorrentes da ação do estrógeno materno;
desaparecem em poucas semanas.

Figura 04. Milium sebáceo
Lanugo: é a denominação dada aos pelos finos que costumam recobrir a região do ombro e da escápula,
encontrados de forma mais abundante nos RNs prematuros; desaparecem em alguns dias e não têm
repercussão clínica.
Manchas mongólicas: são manchas azul-acinzentadas localizadas preferencialmente no dorso e nas
regiões glútea e lombossacra, podendo ser disseminadas; traduz imaturidade da pele na migração dos
melanócitos, relacionada a fatores raciais. São mais comuns nas raças negra e oriental e regridem nos
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primeiros 4 anos de idade. Deve-se sempre estar atento para não mencionar o nome “mancha
mongólica”, devido ao estigma que o termo traz, podendo levar a constrangimentos desnecessários.

Figura 05. Mancha Mongólica
Eritema tóxico: geralmente aparece nos primeiros dias de vida sob a forma de lesões eritematosas
multiformes (pápulas, máculas e até algumas vesículas), esparsas ou confluentes. O exame microscópico
da secreção contida nas lesões mostra migração eosinofílica. Possui causa desconhecida e pode ser
desencadeado por estímulos mecânicos de atrito ou pressão na pele. Regride espontaneamente, muitas
vezes em poucas horas. Tem aspecto facilmente confundível com impetigo. FIGURA

Figura 06. Eritema Tóxico
Impetigo: é a infecção piogênica, mais comumente causada por Staphylococcus aureus. Inicia-se com
lesões eritematosas puntiformes que em um ou dois dias evoluem para vesículas, que a seguir se
pustulizam ou tornam-se bolhas (impetigo bolhoso). As lesões se propagam por inoculação e, quando se
rompem, formam crostas amarelo-acastanhadas. Deve-se tomar cuidado para não contaminar outras
crianças próximas. O tratamento pode ser tópico, inicialmente, com soluções antissépticas e cremes
antibióticos, chegando, nos casos mais graves, a ser necessária antibioticoterapia sistêmica.

Figura 07. Impetigo
Máculas vasculares: são manchas de cor salmão que desaparecem à pressão, e estão presentes
principalmente na nuca, pálpebra superior e fronte. Não possuem importância clínica ou estética. As
máculas de face desaparecem em alguns meses e as da nuca podem persistir por mais tempo. Estão
presentes em 25% dos adultos.
Hemangiomas: são formas vasculares mais extensas e elevadas que podem ter significado patológico.
Por exemplo, quando localizadas em segmento cefálico e face, com coloração vinhosa, podem estar
associadas a angiomas das leptomeninges (síndrome de Sturge-Weber), estando relacionadas a
convulsões e hemiplegias. Outra eventualidade é a presença de hemangioma cavernoso, composto de
elementos vasculares maduros e grandes, que na maioria dos casos cresce durante o primeiro ano de
vida, regredindo a seguir. Aproximadamente 50% dos hemangiomas desaparecem até os 5 anos de
idade e 70% até os 7 anos.
Icterícia: síndrome caracterizada pela cor amarelada da pele decorrente de sua impregnação por
bilirrubina, é achado comum, especialmente nas crianças com idades entre 2 e 5 dias de vida. Para
melhor detecção o exame deve ser feito em ambiente com luz natural. Deve ser descrito a intensidade
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da coloração amarelada detectada e sua distribuição nos diferentes segmentos do corpo, haja vista a
icterícia evoluir no sentido crânio-caudal. A icterícia sempre deve ter sua causa investigada se detectada
nas primeiras 24h de vida ou quando apresentar-se de forma intensa. O profissional deverá estar mais
atento se a icterícia: (a) tenha se iniciado nas primeiras 24 horas ou depois do 7º dia de vida; (b) tenha
duração maior do que uma semana no recém-nascido a termo e duração maior do que duas semanas no
prematuro (c) se a tonalidade for amarela com matiz intenso ou se a icterícia se espalha pelo corpo,
atingindo pernas e braços.
Equimoses: são manchas comuns nos recém-nascidos, sobretudo nos prematuros, e sua localização
depende da apresentação e dos traumas sofridos, especialmente durante o parto. Equimose situada na
face tem aspecto de cianose localizada e é chamada de máscara cianótica ou equimótica, geralmente
sem relevância clínica.
Petéquias: se localizadas, especialmente restritas ao rosto, não são motivo de preocupação, mas quando
generalizadas devem ser investigadas. A reabsorção do sangue extravasado pode contribuir para o
aumento tardio dos níveis de bilirrubina.
Subcutâneo: a quantidade de tecido subcutâneo pode ser aferida por meio da prega cutânea, que
costuma ter cerca de um centímetro nos recém-nascidos a termo e ser uniformemente distribuída pelo
corpo. Essa prega indica o depósito de gordura da criança, assim como o turgor da pele. Esse último,
quando firme, está associado ao bom estado nutricional. Crianças emagrecidas podem apresentar
turgor frouxo. O turgor pastoso, caracterizado pelo lento retorno do tecido subcutâneo após
pinçamento dele, típico de desidratação em crianças maiores, em recém-nascido está mais associado à
desnutrição ao final da gestação, geralmente por insuficiência placentária.
Em locais relacionados à apresentação fetal pode ser observado edema, especialmente nas pálpebras.
Nos recém-nascidos prematuros pode haver edema duro, em membros inferiores e na região genital,
que regride em alguns dias (linfedema). Em caso de edema acentuado no dorso das mãos e pés, a
síndrome de Turner deve ser considerada.
Crânio: Inicia-se o exame verificando assimetrias. Frequentemente encontram-se assimetrias
transitórias, que variam de acordo com a apresentação fetal. Assim, o parto normal pode causar o
aumento do diâmetro ântero-posterior (dolicocéfalo). Por outro lado, no parto cesáreo, o crânio pode
apresentar-se mais “arredondado”, já que a cabeça não sofre adaptação ou amoldamento no canal de
parto. A seguir, faz-se a palpação das suturas cranianas. São comuns as sobreposições das bordas dos
ossos do crânio (cavalgamentos), especialmente no parto normal, as quais desaparecem em poucos
dias, bem como as disjunções de suturas, sem qualquer expressão patológica. Por outro lado, quando
ocorre a fusão intrauterina das suturas, o osso para de crescer e ocorre afundamento local com
assimetria do crânio, o que constitui a craniossinostose. Essa situação patológica precisa de intervenção
precoce, com encaminhamento para neurologia como prioridade e pode requerer tratamento cirúrgico.
Na palpação das fontanelas, atenção para o tamanho (medido em centímetros nas diagonais), bem
como a tensão, os abaulamentos, depressões e pulsações. A fontanela bregmática ou anterior, na forma
de losango, formada na confluência dos ossos frontal e parietais, apresenta-se com tamanho variável no
RN a termo, medindo de 1 a 4 cm. Fecha-se do 9º ao 18º mês e não deve estar fechada no momento do
nascimento. Quando abaulada sugere aumento da pressão intracraniana, como ocorre na meningite,
hidrocefalia, edema cerebral ou hemorragia intracraniana. Quando deprimida, associa-se à
desidratação. A fontanela lambdóide, posterior, é triangular, pequena, medindo cerca de 0,5 cm e
fecha-se até o segundo mês. Quando estiver grande, pode estar associada ao hipotireoidismo e
síndrome de Down.
Fazendo-se pressão suave sobre os ossos do crânio pode-se detectar uma área depressível,
assemelhando-se à palpação de bola de pingue-pongue (craniotabes). Costuma desaparecer nos
primeiros meses de vida, sendo importante o seguimento, para detecção de raquitismo.
Na palpação do couro cabeludo detectam-se abaulamentos com relativa frequência, como na bossa
serossanguínea e no cefalohematoma. A bossa representa edema das partes moles na área da
apresentação, não respeita o limite dos ossos do crânio, é depressível e regride nos primeiros dias pós-
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parto. No cefalohematoma há rompimento de vaso subperiostal secundário ao traumatismo do parto.
Sua consistência é de conteúdo líquido e restringe-se ao limite do osso, geralmente o parietal. O
tamanho do cefalohematoma deve ser acompanhado, mas é raríssimo ser necessária alguma
intervenção para estancar o sangramento ou drenar eventual abscesso decorrente de contaminação.
O perímetro craniano ou cefálico (PC) é informação indispensável e deve ser medido com fita métrica
inextensível, passando pela glabela e proeminência occipital. No RN a termo varia de 33 a 37cm. Faça a
medida do perímetro cefálico (PC) da criança e avalie na Curva de crescimento do PC. Medidas acima ou
abaixo de dois desvios-padrão (< -2 ou > +2 escores “z”) pode estar relacionado a doenças neurológicas,
como microcefalia (de causa genética ou ambiental) e hidrocefalia, o que exige, portanto, melhor
avaliação e encaminhamento, sobre o acompanhamento do desenvolvimento que são atividades
próprias do recém-nascido a termo, sadio. Utilize a caderneta da criança para acompanhar a evolução
do PC na curva especifica para sexo e idade. Se a criança for prematura, deve-se levar em conta sua
idade cronológica corrigida. A técnica adequada de medição do perímetro cefálico está disponível no
Manual de Enfermagem, Atenção Primária à Saúde - PBH, 2016.
Olhos: Os RNs permanecem com os olhos fechados a maior parte do tempo. Devem-se observar a
distância entre os olhos, entre os cantos internos das pálpebras (distância intercantal interna), a posição
da fenda palpebral (transversal – normal ou oblíqua – presente em algumas anomalias congênitas) e a
presença de sobrancelhas, cílios e epicanto. A fenda palpebral oblíqua para cima, por exemplo, está
presente na síndrome de Down e para baixo na de Apert.
Elevando-se o recém-nascido à posição semissentada, em movimento relativamente rápido, consegue
-se a abertura dos olhos e a verificação da mobilidade das pálpebras. Para examinar o Reflexo fotomotor
projeta-se um feixe de luz em posição ligeiramente lateral a um olho. A pupila deve se contrair
rapidamente. O teste deve ser repetido no outro olho, devendo ser comparado com o primeiro. Avalia
basicamente a estrutura anátomo-funcional. Teste do reflexo vermelho deve ser realizado conforme
orientação contida acima. Na consulta do quinto dia deve ser examinado se não tiver sido realizado na
Maternidade. Se for observado um reflexo diferente entre os olhos ou a presença de opacidade, a
criança deverá ser avaliada por um oftalmologista com urgência!!
É importante lembrar que todos os prematuros com 32 semanas ou menos e/ou menores de 1500g
devem estar sendo acompanhados por oftalmologista, sobretudo na 6ª semana de vida, pois o teste do
reflexo vermelho detecta retinopatia da prematuridade apenas de grau 5, já com descolamento de
retina e prognóstico reservado.
Verificar a presença de conjuntivites: as pálpebras podem estar edemaciadas (pela reação do colírio
usado na prevenção de conjuntivite neonatal (iodopovidona), sendo a regressão espontânea em 24h a
48h. A presença de secreção purulenta evidencia uma conjuntivite e, principalmente no RN, é
importante descartar a infecção por gonococo, clamídia e herpesvírus.
Verificar a presença de Estrabismo (ou esotropia) e nistagmo lateral, comuns nesta fase, devendo ser
reavaliados posteriormente. Os recém-nascidos podem apresentar eventualmente algum tipo de desvio
ocular, pois a visão binocular só estará bem desenvolvida entre 3 e 7 meses. Raramente o estrabismo
congênito tem seu diagnóstico feito antes dos 6 meses de vida. A idade ideal para o encaminhamento é
a partir dos 4 meses.
Orelhas e Audição: Verifique se foi realizada ou se já foi agendada a triagem auditiva neonatal universal
(TANU) ou “teste da orelhinha”. Observe também a implantação, o tamanho e a simetria das orelhas.
Verificar também a forma, a consistência e a implantação dos pavilhões auriculares, e a presença de
condutos auditivos externos, fístulas retroauriculares e apêndices pré-auriculares.
Para considerar se a forma auricular foge dos padrões normais, é preciso que haja grande alteração do
pavilhão, devido à variabilidade de formas consideradas normais. A consistência do pavilhão aumenta
com a idade gestacional, assim como a presença de dobra na borda superior. Dessa forma, nos RNs a
termo, o pavilhão possui consistência cartilaginosa, voltando rapidamente à posição normal quando
solto após ser dobrado. No RN pré-termo, o pavilhão não retorna à posição inicial após ser dobrado e é
liso em sua borda superior.
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A adequada implantação das orelhas pode ser aferida traçando-se um plano imaginário que passe pela
fenda palpebral e se estenda horizontalmente em direção às orelhas. A borda superior da orelha deve
estar pouco acima dessa linha. Geralmente a implantação baixa da orelha é acompanhada de rotação
posterior do eixo do pavilhão auricular e está associada a defeitos renais, à malformação do primeiro
arco branquial e às anomalias cromossômicas.
Nariz: Quando o RN está calmo, dormindo e com a boca fechada, podem-se observar a permeabilidade
nasal ao ar inspirado e expirado. Obstrução nasal e espirros frequentes são comuns e muitas vezes
decorrentes do trauma causado pela aspiração das vias aéreas superiores ao nascimento. Batimentos
das aletas nasais são visíveis em RN com dificuldade respiratória. Deformidades ou malformações,
quando presentes, ocorrem por defeitos intrínsecos do osso próprio do nariz (observados nas trissomias
18 e 21) ou por pressão extrínseca intraútero ou no momento do parto. A presença de coriza mucóide
, mucopurulenta ou mucopiossanguinolenta é rara e sugere o diagnóstico de lues congênita (geralmente
em torno da segunda semana de vida).
Boca: A cavidade oral deve ser observada cuidadosamente. O exame pode ser feito durante o choro e,
na maioria das vezes, não há necessidade de se utilizar abaixador de língua para sua melhor
visualização. O estímulo da pressão suave na transição mucosa-pele do lábio inferior e leve tração da
mandíbula para baixo facilita a abertura da boca do RN. O desvio da comissura labial durante o choro
pode estar associado à paralisia facial decorrente de posturas anormais intraútero ou trauma de parto,
como, por exemplo, na compressão pelo fórceps.
Devem-se observar inicialmente as mucosas. Podem-se encontrar aftas de Bednar, decorrentes de lesão
traumática da mucosa por aspiração ou limpeza agressiva logo após o parto, procedimento este que não
se faz mais de rotina ficando restrita a algumas situações específicas. A presença de saliva espessa é
indicação de desidratação e a sialorréia pode ser sugestiva de atresia de esôfago. Avaliar a forma do
palato, se normal ou em ogiva, e sua integridade. Fenda palatina pode ocorrer de forma isolada ou
associada a lábio leporino. No palato pode-se ainda encontrar as pérolas de Epstein, que são pequenas
formações esbranquiçadas junto à rafe mediana, compostas de restos celulares e sem repercussões
clínicas. No palato mole podem-se detectar ainda úvula bífida e tumores. Na gengiva, pode-se verificar a
presença de cistos de retenção gengival e dentes supra numerários. Esses devem ser avaliados quanto à
sua implantação, já que habitualmente são frouxos e com raízes fracas. Nessas condições devem ser
extraídos, devido ao risco de aspiração. O tamanho e a mobilidade da língua devem ser avaliados;
macroglossia sugere hipotireoidismo ou síndrome de Beckwith-Wiedemann (macroglossia, gigantismo,
onfalocele e hipoglicemia grave). Deve-se observar o frênulo da língua, como espessura, tamanho e
inserção no assoalho da boca e na face sublingual (ventral) da língua.
Deve também ser avaliado o tamanho da mandíbula. Micrognatia ocorre isoladamente ou fazendo parte
de alteração genética (sequência de Pierre Robin). Nessa situação, pode ocorrer glossoptose (queda da
língua) com obstrução de vias aéreas e consequente cianose.
Pescoço: Avalie a assimetria facial e a posição viciosa da cabeça. O torcicolo congênito tem resolução
espontânea em 90% dos casos. No entanto, nos casos mais persistentes, pode ser necessária correção
cirúrgica (protelada até os três anos de idade). No RN, o pescoço é curto, dificultando o exame. A
discreta extensão da cabeça permite sua melhor visualização. Deve-se palpar a parte mediana do
pescoço, a fim de que sejam detectados o crescimento anormal da tireóide
(bócio) e a presença de
fístulas, cistos e restos de arcos branquiais.
Em sua parte lateral, deve-se verificar a presença de estase jugular e palpar o músculo
esternocleidomastoideo para verificar a presença de contraturas (torcicolo congênito). É importante
verificar a mobilidade e o tônus do pescoço a fim de afastar anomalias das vértebras cervicais. A
presença de pele redundante na nuca pode estar associada à síndrome de Down, e na parte lateral (o
chamado pescoço alado) à síndrome de Turner.
Tórax
: Avalie a presença de assimetria, pois ela sugere malformações cardíacas, pulmonares, de
coluna ou arcabouço costal. Apalpe as clavículas, para avaliar se há fraturas que poderiam acarretar
diminuição ou ausência de movimentos do braço. A fratura de clavícula é manejada simplesmente
prendendo-se o braço ao tórax, para proporcionar conforto ao bebê, mas tem caráter benigno e ocorre
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formação de calo ósseo em 2 a 3 semanas. Oriente a família para a involução espontânea de mamas,
que podem estar ingurgitadas ou com presença de secreção leitosa (passagem de hormônios maternos).
Observe possíveis sinais de sofrimento respiratório (tiragens, retração xifoidiana, batimentos de asas do
nariz, gemidos, estridor). Conte a frequência cardíaca (QUADRO 9). Observe a possível presença de
cianose, abaulamento pré-cordial, turgência jugular, ictus cordis e sopros cardíacos. Verifique também
os pulsos e presença de assimetrias.
Abdomem: As condições do coto umbilical devem ser inspecionadas. Inicialmente gelatinoso, ele seca
progressivamente, mumificando-se perto do 3º ou 4º dia de vida, desprendendo-se do corpo em torno
do 6º ao 15º dia. Habitualmente o cordão umbilical apresenta duas artérias e uma veia. A presença de
artéria umbilical única pode estar associada a anomalias renais ou a problemas genéticos,
principalmente trissomia do 18. É muito importante pesquisar a presença de secreções na base do coto
umbilical ou de eritema da pele ao redor da implantação umbilical. Secreção purulenta na base do coto,
com edema e hiperemia da parede abdominal, sobretudo se formar um triângulo na parte superior do
umbigo, indicam onfalite, infecção de alto risco para a criança. A higiene da região umbilical com álcool
a 70% é um importante fator de proteção contra infecção. Imediatamente após a limpeza podem-se
observar hiperemia transitória da pele, o que não apresenta risco para o RN.
Na inspeção, podem-se ainda detectar defeitos da parede abdominal, como a onfalocele e a
gastrosquise. Na onfalocele ocorre herniação na linha média, recoberta por saco peritoneal, com o
cordão umbilical inserido no centro dessa massa. Pode estar associada às trissomias ou outras
anomalias congênitas. Na gastrosquise o defeito encontra-se à direita do umbigo, com as alças
intestinais e outros órgãos abdominais podendo exteriorizar-se através dessa abertura, sem membrana
peritoneal recobrindo o conteúdo exposto.
A eliminação de mecônio costuma ocorrer nas primeiras 24 a 36 horas de vida. Trata-se de material
viscoso, verde escuro, composto por sais biliares, células epiteliais de descamação, sucos digestivos e
lanugo, sendo eliminado nos primeiros 3 a 4 dias de vida. Após esse período, as fezes, denominadas de
transição, têm coloração amarelo-esverdeada, liquefeitas, podendo até ser confundidas com diarreia. O
reflexo gastrocólico exacerbado, isto é, o relaxamento do esfíncter anal que ocorre com a distensão do
estômago, aumenta o número de evacuações diárias, sobretudo no RN em aleitamento materno
exclusivo em livre demanda, que pode evacuar em cada mamada.
Aparelho geniturinário
A primeira diurese costuma ocorrer na sala de parto ou nas primeiras 48h. Em mais de 90% ocorre nas
primeiras 24h. Eventualmente observam-se manchas avermelhadas nas fraldas, devido à presença de
uratos na urina e não tem repercussão clínica.
O exame da genitália deve ser detalhado. Após inspeção geral, o exame deve começar com a palpação
do canal inguinal para a detecção de massas ou testículo.
Na genitália masculina típica o pênis normal de um RN mede de 2 a 3 cm. A glande não costuma ser
exposta, nem com a tentativa de retração do prepúcio, e o orifício prepucial é estreito. A fimose é
fisiológica ao nascimento e de forma alguma devem ser realizadas manobras de retração do prepúcio,
pois além de dolorosas são desnecessárias. Deve-se observar a localização do meato urinário para
excluir a possibilidade de hipospádia ou epispádia.
A bolsa escrotal deve ser apalpada para identificar a presença dos testículos. Quando os testículos não
forem palpáveis na bolsa escrotal na primeira consulta do recém-nascido, a mãe pode ser informada de
que isso se trata de uma situação comum, especialmente em prematuros (9,2% a 30%). Isso porque, na
maioria das vezes, os testículos “descem” até os 3° mês de vida, quando a criança deverá ser reavaliada.
Se aos 6 meses os testículos não forem apalpados na bolsa escrotal, a criança deve ser encaminhada
para melhor avaliação e tratamento à cirurgia pediátrica. O acúmulo de líquido peritoneal ao redor do
testículo caracteriza hidrocele, que em geral tem regressão lenta, com resolução espontânea, até os 2
anos de idade da criança.
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Na genitália feminina típica, o tamanho dos grandes lábios depende do depósito de gordura e da idade
gestacional da criança. Assim, nas crianças pré-termo pequenas podem ser quase inexistentes, e nas
crianças a termo os grandes lábios chegam a recobrir totalmente os pequenos lábios.
Ao afastar os grandes lábios, avalia-se o sulco entre os grandes e pequenos lábios, frequentemente
recobertos de vérnix. Aderências de pequenos lábios são raras e requerem intervenção.
Afastando-se os pequenos lábios, examina-se o hímen. Deve-se observar a perfuração himenal, por
onde é comum a saída de secreção esbranquiçada ou translúcida, em consequência da ação do
estrógeno materno, e que costuma desaparecer ao final da primeira semana de vida. No segundo ou
terceiro dia, pode ocorrer discreto sangramento vaginal devido à passagem de hormônios maternos,
que se resolve espontaneamente.
A imperfuração do hímen leva a hidrocolpos, que se manifesta por hímen abaulado, em forma de bolsa,
sendo necessária intervenção cirúrgica no período neonatal. A hipertrofia do hímen, com prolapso da
parte distal para fora dos grandes lábios, é um achado comum e sem significado clínico. É importante
observar os orifícios uretral e vaginal. Anomalias anorretais podem levar à eliminação de mecônio pela
vagina ou uretra.
Na genitália ambígua observar o tamanho do fallus e a presença de gônadas nas pregas labioescrotais
ou na região inguinal. Sempre complementar o exame com métodos auxiliares de diagnóstico
(cromatina sexual, cariograma, imagem) antes de definir o sexo da criança, em atenção especializada.
Ânus e reto: Verifique a permeabilidade anal, bem como a posição do orifício e a presença de fissuras.
Sistema osteoarticular: Examine os membros superiores e inferiores, para avaliar sua resistência à
extensão, a flexão, a possibilidade de flacidez excessiva e a suposta presença de paralisia. Identifique
provável presença de pé torto, que pode ser desde posicional, corrigido espontaneamente ou com
imobilização, até um pé torto congênito grave associado, inclusive, a outras anormalidades congênitas.
O exame da flexibilidade do pé ajuda na diferenciação, mas o ideal é encaminhar a criança para serviço
especializado, para melhor avaliação e escolha do tratamento. Verifique a presença de displasia
evolutiva do quadril realizando os testes de Ortolani e de Barlow.
Coluna vertebral: Examine toda a coluna, em especial a área lombo-sacra, percorrendo a linha média.
Deve-se apalpar a linha média da coluna vertebral na busca de espinha bífida, meningocele e outros
defeitos, especialmente na região sacrolombar.
Nos casos de disfunções musculoesqueléticas (como torcicolo muscular congênito, pé torto congênito,
pé equino ou pé plano idiopáticos, artrogripose múltipla congênita, alterações torcionais e angulares
dos MMII, escoliose idiopática, entre outras) que tenham indicação de tratamento conservador, as
crianças podem ser encaminhadas para avaliação do NASF-AB, preferencialmente, de forma
compartilhada com eSF. Nesses casos, deve ser avaliada a necessidade de referenciamento para
atendimento sistemático na rede complementar (CREABs).
Avaliação neurológica: Observe a postura de flexão generalizada e a lateralização da cabeça até o final
do primeiro mês. Observe a presença de movimentos normais e espontâneos de flexão/extensão dos
membros. O tônus normal é de semiflexão generalizada.
Ao nascer, a criança costuma ficar durante cerca de 1 a 2 horas muito desperta e a seguir habitualmente
dorme profundamente por algumas horas, por vezes até 12 horas. Quando se inicia o exame físico geral
do RN, inicia-se, simultaneamente, a avaliação neurológica, pois postura, movimentação espontânea,
resposta ao manuseio e choro são parâmetros importantes dessa avaliação.
Durante o exame, deve-se atentar para o estado de alerta da criança, que reflete a integridade de vários
níveis do sistema nervoso central. Como o exame sofre grande influência do estado de sono/vigília, é
importante aguardar a criança despertar para uma adequada avaliação.
O tônus em flexão é relacionado à idade gestacional. RNs a termo apresentam-se com hipertonia em
flexão dos membros, com postura semelhante à fetal. Conseguem inclusive manter a cabeça no mesmo
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nível que o corpo por alguns segundos quando levantados pelos braços. Movimentam-se ativamente ao
serem manipulados.
Os reflexos primitivos característicos do RN devem ser avaliados, pois podem trazer informações
importantes sobre seu estado de saúde. São caracterizados por resposta motora involuntária a um
estímulo e estão presentes em bebês desde antes do nascimento até por volta dos 6 meses de vida. São
mediados por mecanismos neuromusculares subcorticais, que se encontram desenvolvidos desde o
período pré-natal. O desaparecimento desses reflexos durante o curso normal de maturação do sistema
neuromuscular nos primeiros 6 meses de vida é atribuído ao desenvolvimento de mecanismos corticais
inibitórios. São diversos os reflexos primitivos encontrados no RN, porém não há necessidade de
avaliação de todos durante o exame físico rotineiro do RN a termo. Os que habitualmente devem ser
avaliados são os seguintes:
Sucção: a sucção reflexa manifesta-se quando os lábios da criança são tocados por algum objeto,
desencadeando-se movimentos de sucção dos lábios e da língua. Somente após 32 a 34 semanas de
gestação é que o bebê desenvolve sincronia entre respiração, sucção e deglutição, tornando a
alimentação por via oral difícil em RN pré-termo.
Reflexo da procura ou voracidade: o toque na face do bebê, na pele perioral, promove o movimento da
cabeça em direção ao estímulo com abertura da boca e tentativa de sucção. Este reflexo não deve ser
procurado logo após a amamentação, pois a resposta ao estímulo pode ser débil ou não ocorrer. Os
reflexos de sucção e deglutição alterados são sinais inespecíficos e podem estar associados a uma
variedade de distúrbios. Deve desaparecer por volta dos 3 a 4 meses de vida.
Preensão palmar: o examinador coloca o dedo index na palma da mão da criança. Observa-se a flexão
dos dedos. Deve desaparecer entre 4 e 6 meses, quando se torna um movimento voluntário de
preensão.
Preensão plantar: o examinador pressiona o polegar contra a sola do pé da criança, logo abaixo dos
dedos. Observa-se a flexão dos dedos. Deve desaparecer com 15 meses de vida.
Marcha: a marcha reflexa e o apoio plantar podem ser pesquisados segurando-se a criança pelas axilas
em posição ortostática. Ao contato das plantas do pé com a superfície, a criança estende as pernas até
então fletidas. Se a criança for inclinada para frente, inicia a marcha reflexa que desaparece em torno de
8 semanas de vida em decorrência da maturação do sistema nervoso central.
Cutâneo-plantar: o reflexo cutâneo-plantar em extensão é obtido fazendo-se estímulo contínuo da
planta do pé a partir do calcâneo no sentido dos artelhos, desencadeando no recém-nascido a extensão
do hálux. Apresenta-se em extensão até perto de 18 meses
Moro: este reflexo é um dos mais importantes a serem avaliados, devido à grande quantidade de
informações que pode trazer. É desencadeado por algum estímulo brusco como bater palmas, estirar
bruscamente o lençol onde a criança está deitada ou soltar os braços semiesticados quando se faz a
avaliação da preensão palmar. O reflexo consiste em uma resposta de extensão-abdução dos membros
superiores (eventualmente dos inferiores), ou seja, na primeira fase os braços ficam estendidos e
abertos, com abertura dos dedos da mão, e em seguida de flexão-adução dos braços, com retorno à
posição original. Tem início a partir de 28 semanas de gestação e costuma desaparecer por volta dos 6
meses de idade, devendo estar presente em recém-nascidos de, pelo menos, 37 semanas. A assimetria
ou a ausência do reflexo pode indicar lesões nervosas, musculares ou ósseas, que devem ser avaliadas.
O reflexo de Moro pode estar diminuído ou exacerbado por vários distúrbios do sistema nervoso
central. A assimetria do reflexo pode ser observada em crianças com paralisia do plexo braquial, trauma
de clavícula e ombro e nos casos de lesão motora assimétrica do trato piramidal superior.
Reflexo tônico-cervical: é também conhecido como reflexo do esgrimista ou reação de Magnus-Kleijn
(do esgrimista) em que, com a criança posicionada em decúbito dorsal, o examinador com uma das
mãos estabiliza a região anterior do tórax e com a outra vira a cabeça da criança para o lado. A resposta
esperada é a extensão dos membros do lado para o qual a face está voltada e a flexão dos membros
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voltados para o outro lado. O reflexo exagerado e/ou persistente (além do terceiro mês de vida)
representa comprometimento cerebral.
Reflexo da marcha reflexa: o examinador segura a criança pelo tronco com as duas mãos e o reflexo é
obtido pelo contato da planta do pé com a superfície, que resulta em marcha. Inicia nos primeiros dias
pós-parto e deve desaparecer entre a quarta e oitava semana de vida.
Reflexo dos olhos de boneca: é desencadeado quando se promove a rotação lateral da cabeça do RN, e
os olhos seguem lentamente para o lado da rotação.
Reflexo de Babkin: é uma reação à pressão simultânea das palmas das mãos do bebê. Com esse
estímulo, a criança abre a boca e mantém a cabeça na linha média levantando sua cabeça. Pode
também haver fechamento dos olhos e flexão do antebraço do bebê.
Reflexos tendinosos: podem ser avaliados utilizando-se o martelo com ponta de borracha ou o próprio
dedo do examinador para o estímulo. O reflexo patelar costuma ser facilmente detectável.
No primeiro mês, o pediatra deve avaliar a postura de flexão de membros superiores e inferiores e a
lateralização da cabeça. Observar se a criança na posição ventral consegue, em algum momento, elevar
a cabeça afastando o queixo da superfície, sem se virar para um dos lados.
Peso e comprimento: Avalie o comprimento e peso em relação ao nascimento. Consideram-se normais
tanto uma perda de peso de até 10% ao nascer quanto a sua recuperação até o 15º dia de vida. As
técnicas adequadas de medição do peso e comprimento estão disponíveis no Manual de Enfermagem,
Atenção Primária à Saúde - PBH, 2016. Use as curvas de crescimento do prontuário eletrônico e
Caderneta da Criança para plotagem dos dados obtidos e acompanhamento longitudinal.
Desenvolvimento social e psicoafetivo: Observe e escute a mãe identificando alguma dificuldade na lida
com o bebê para orientação e amparo. Recomendamos muito respeito na relação profissional com a
mãe, para fortalecer o vínculo e possibilitar o apoio da equipe e outros equipamentos da SMSA: como
respondem às suas manifestações, como interagem com o bebê e se lhe proporcionam situações
variadas de estímulo.
Orientações para primeira consulta do quinto dia:
Conforme já foi citado anteriormente, avalie a presença de condições de vulnerabilidades seja clínica
e/ou social que irão demandar uma investigação, para diagnóstico ampliado das condições de saúde do
recém-nascido e da família, bem como acompanhamento no calendário de alto risco. Conforme já
descrito na “visita domiciliar”, avalie e oriente os pais sobre os sinais de perigo na criança com menos de
2 meses e sobre a necessidade de procurar atendimento de emergência.
A formação ou o fortalecimento do vínculo entre os pais e o bebê é importante também para auxiliá-los
na percepção das necessidades do bebê e para estimulá-los a prover os cuidados necessários. Os
profissionais devem ainda propiciar espaço para o esclarecimento de dúvidas e manifestações de
sentimentos do cuidador em relação ao bebê O procedimento de orientar os pais sobre o
desenvolvimento social do bebê pode promover maior vínculo entre eles. Vários estímulos podem ser
sugeridos à família visando o desenvolvimento da criança. Se estiverem interessados, os pais ainda
devem ser orientados a como participar de atividades educativas que ofereçam suporte emocional e
auxílio no estímulo ao desenvolvimento da criança.
As orientações importantes podem ser fornecidas aos pais, nas visitas domiciliares, nas consultas
compartilhadas ou nos grupos operativos, ou outros espaços oportunos. Os profissionais devem ouvir as
demandas da família, diagnosticando e orientando algumas queixas frequentes.
Atendimento pela equipe de Saúde Bucal (eSB)
A programação de um atendimento da equipe de saúde bucal com a família na Primeira Semana Saúde
Integral ou na primeira semana após a alta da Maternidade é também muito importante, para
construção de vínculo e de trocas de informações sobre a promoção de saúde bucal do bebê e família.
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Esta atenção pode ocorrer no momento da consulta do enfermeiro ou médico em conjunto com eSB ou
logo após. Dentre as orientações necessárias, ressalta-se que a higienização da boquinha, que até
recentemente era prescrita, somente deve acontecer após a erupção do primeiro dente. Na fase préeruptiva não está indicada a utilização de agentes antimicrobianos na limpeza da gengiva, pois podem
modificar a flora bucal, favorecer o desequilíbrio da microbiota, além de existir a possibilidade de
desenvolvimento de algumas doenças oportunistas. Outro grande inconveniente na higiene bucal de
bebês seria a descamação da gengiva e a remoção de anticorpos provenientes do leite materno que
ficam depositados na mucosa oral do bebê e interferindo na sua imunidade. Como nesta fase não há
nenhuma barreira mecânica na boca do bebê, a própria saliva consegue lavar os resíduos de leite
materno na boquinha.
Além dos atendimentos individuais, as atividades coletivas, após o nascimento, que utilizam
metodologias participativas podem ser oportunidades para promoção da saúde bucal ao ressaltar a
importância do aleitamento, dos hábitos alimentares saudáveis, da prevenção de transmissibilidade da
cárie, dos cuidados na prevenção de doenças que afetam a boca, do risco de medicamentos que
apresentam manifestação adversa sobre as estruturas dentárias e dos malefícios no uso de chupetas.
Além de informar sobre a cronologia da erupção, os fenômenos que geralmente os acompanham,
dentre outros temas sugeridos pelos profissionais e pelas famílias, bem como da necessidade de novo
encontro com a eSB por ocasião da erupção do primeiro dente, erupção do primeiro dente, aos 6 meses
de vida. Conforme descrito no capítulo 2, após o primeiro ano de vida, a eSB deverá realizar uma
programação de consultas periódicas, em função da avaliação de risco e vulnerabilidade, garantindo-se
a estas crianças pelo menos uma consulta ao ano.
Cuidados para prevenir infecções: pessoas com doenças infectocontagiosas não devem entrar em
contato com a criança. Se a mãe estiver com sintomas respiratórios, deve usar máscara
, além de
cumprir com rigidez a etiqueta respiratória e manter higiene adequada das mãos. Deve-se estar sempre
atento ao controle térmico, cuidando para que o ambiente, as mãos e os instrumentos estejam em
temperatura adequada. Lembrar que o recém-nascido tem pouca capacidade de tolerar alterações
térmicas ambientais, não devendo ser exposto nem ao frio nem às temperaturas elevadas.
Soluços e Espirros: são freqüentes neste período e não indicam doenças.
Funcionamento intestinal: no funcionamento intestinal normal, o RN elimina fezes inicialmente
meconiais, que se tornam depois esverdeadas, escuras com muco (fezes de transição) e,
progressivamente, amareladas e pastosas. Crianças amamentadas ao seio habitualmente apresentam
várias evacuações ao dia, com fezes liquefeitas, amarelas esverdeadas, sem repercussão sobre o estado
geral e de hidratação. Em outros casos, pode evacuar a cada 3 a 6 dias. São situações normais que não
necessitam tratamento.
Choro e cólica: o choro é a expressão de algum desconforto, como fome, sede, frio, fraldas molhadas,
roupas apertadas e incômodas, pruridos, cólicas ou irritabilidade por excesso de estímulos ambientais. É
importante distinguir o choro normal daquele choro diferente encontrado em certas doenças, como, já
foi citado no exame físico. A cólica constitui uma das causas mais comuns de choro durante os primeiros
3 meses. Ocorre geralmente entre às 18 e às 22 horas. Durante a crise a criança chora, fica com a face
congestionada, contrai os músculos abdominais e encolhe as pernas. O choro persiste por algum tempo,
cessa espontaneamente, mas pouco tempo depois pode ocorrer nova crise. As causas mais comuns são
técnica incorreta de amamentação, deglutição de ar, uso incorreto de fórmula láctea e distonia
neurovegetativa. A conduta consiste em massagem abdominal para expelir os gases, boa técnica
alimentar, investigação da possível causa. Orientar e tranquilizar a família quanto ao aspecto benigno e
passageiro da cólica.
Durante a avaliação de uma criança cujos pais queixam-se de choro excessivo, os seguintes aspectos
devem ser avaliados: estado geral da criança, história pré-natal e perinatal, momento de início e
duração do choro, tensão no ambiente, hábitos de alimentação, diurese, aspecto das fezes, como
presença de sangue, dieta da mãe (se estiver amamentando), refluxo gastroesofágico, história familiar
de alergias, resposta dos pais referente ao choro e fatores que aliviam ou agravam o choro.
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Regurgitação: é muito comum no RN e consiste na devolução frequente de pequeno volume alimentar
logo após a mamada. Quase sempre o leite volta sem ter sofrido alteração do suco gástrico. A família
deve ser tranquilizada, se a evolução ponderal da criança é satisfatória.
Amamentação
Os encontros com a mãe e bebê devem ser sempre uma oportunidade para apoio ao aleitamento
materno exclusivo, auxílio à formação ou o fortalecimento do vínculo entre a mães/pais e o bebê. A
criança que é alimentada exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida apresenta menor
mortalidade e morbidade. Após seis meses, o leite materno deve ser mantido complementado com
outros alimentos. Estimule a amamentação, orientando a livre demanda (frequência e duração) e não
prescreva suplementação desnecessária com outros leites, principalmente sem discutir o caso com toda
equipe de saúde. Recém-nascidos amamentados ao seio não deverão receber outro tipo de alimento,
pois o leite materno supre todas suas necessidades, inclusive hídricas, mesmo em condições ambientais
adversas.
Interação com o bebê
Orientar os pais de que o melhor momento para interagir com o bebê é quando ele se encontra quieto,
mas alerta, com os olhos bem abertos, como se estivesse prestando atenção. A interação entre os pais e
o seu bebê, assim como de outros familiares com a criança, pode ser estimulada conhecendo-se as
competências do bebê. Alguns podem reconhecer a face da mãe após quatro horas de vida. O bebê
enxerga melhor a uma distância de 20 cm a 25 cm, a mesma distância que separa os olhos do bebê e o
rosto da mãe durante as mamadas. Orientar sobre a importância da conversa com o bebê, o “manhês”
(fala materna dirigida ao bebê), cantar músicas, o toque, o aconchego no colo e o olhar.
Higiene
A lavagem de mãos e de equipamentos de proteção pelo profissional de saúde, e lavagem das mãos e
uso de máscara
por todas as pessoas que têm contato com o bebê deve ser orientada nas visitas de
puericultura, com o objetivo de evitar a propagação de microorganismos causadores de doenças
respiratórias, sobretudo a COVID-19.
Ambiente livre do tabaco
Oriente a família de modo a não permitir que pessoas fumem dentro de casa ou que aqueles que
acabaram de fumar peguem o bebê no colo. O contato com o cigarro é uma das causas relacionadas
com morte súbita do bebê.
Sono
O bebê recém-nascido dorme muito e por isso, precisa de um lugar tranquilo, arejado e limpo para
dormir. A posição correta é mantê-lo no berço de barriga para cima, como proteção contra a morte
súbita do lactente. Importante orientar a mãe para observar se a boca e nariz estão descobertos; não
usar travesseiro e cobertor e agasalhar com roupa adequada à temperatura do ambiente. Se for
possível, nas primeiras semanas o bebê deve dormir em berço no quarto dos pais. No entanto, quando o
bebê é colocado para dormir na cama dos pais, alerte-os para o hábito de ingerir bebida alcoólica, o uso
de drogas ilícitas ou cigarros, a utilização de medicação que age no sistema nervoso central ou quando
os pais se encontrarem muito cansados, também pelo maior risco de morte súbita do bebê, além de
lesões não intencionais, ao cair da cama, ao ser prensado ou sufocado por um dos pais, principalmente
quando se trata de crianças menores de 4 meses. Também por segurança, os pais devem ser instruídos a
não dormir com o bebê em sofás ou poltronas. Não deixá-lo no carrinho ou no bebê conforto por um
longo período, e tirar objetos do berço que possam ser puxados por ele e sufocá-lo, como panos,
lençóis, travesseiros, cobertores e protetores de berço. Outras formas de cuidado envolvem manter
uma boa temperatura do quarto ou ambiente que o bebê estiver dormindo, não vesti-lo com excesso de
roupas. Além disso, é importante ajudar o bebê a diferenciar o dia e a noite, sendo importante que o
sono da criança durante o dia se dê em ambiente normalmente iluminado e com exposição ao barulho
normal de funcionamento da família, restringindo para a noite o sono em ambiente escuro e
estritamente silencioso.
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Sabemos que parte de todas essas orientações não são possíveis para muitas famílias. Nas visitas
domiciliares é importante identificar as situações de maior risco, na tentativa de intervenção com apoio
das políticas básicas.
Coto umbilical
Orientação aos pais: Antes de iniciar a higienização do coto umbilical, sempre lavar as mãos com água e
sabão para evitar que microrganismos infectem o bebê. Para a higiene da região umbilical, limpar
inicialmente a base do coto com cotonete previamente embebido em álcool a 70% ou usar gaze
também embebidas em álcool a 70% em toda a volta do coto, sempre da base para ponta,
preferencialmente uma vez ao dia. No entanto se a gaze ficar molhada de urina, trocar repetindo todo o
processo. Sempre deixar uma gaze protegendo o abdômen do contato com o álcool.
Imediatamente após a limpeza pode-se observar hiperemia transitória da pele, o que não apresenta
risco para o RN. Não cobrir (não colocar faixas, moedas ou qualquer outro objeto) e não aplicar outras
substâncias no umbigo, como borra de café, teia de aranha, terra, chás ou folhas.
A presença de vermelhidão ao redor do coto do umbigo, edema (sobretudo se formar um triângulo na
parte superior do umbigo) e/ou de secreção amarelada, com pus e com mau cheiro, pode ser sinal de
infecção (onfalite – infecção de alto risco para a criança). Neste caso, orientar a mãe a levar o bebê
imediatamente ao serviço de saúde, pela gravidade.
O coto costuma cair até o final da segunda semana de vida dos bebês. Após a queda pode ocorrer
também o Granuloma umbilical: secreção persistente com um tecido de granulação avermelhado, com
secreção serosa, às vezes, hemorrágica. O tratamento é feito com cauterização pelo lápis de nitrato de
prata, três vezes ao dia até o desaparecimento.
Troca de fraldas
Orientar a mãe a trocar as fraldas sempre antes das mamadas ou quando elas estiverem molhadas ou
sujas para evitar assaduras, que são muito dolorosas para o bebê. Antes e depois da troca devem-se
lavar as mãos com água e sabão e em seguida com álcool em gel, se possível. Fazer a limpeza da região
de fraldas usando algodão com água e sabonete neutro e evitar a utilização de outros produtos. Não
usar talco. A limpeza deve ser realizada sempre em um único sentido (do ventre para as nádegas), e o
algodão deve ser descartado. O uso de lenço umedecido não é aconselhável.
Uso de chupetas
Com relação ao uso de chupetas (“bicos”), atualmente, a introdução desse hábito tem sido
desaconselhada pela possibilidade de interferir negativamente na duração do aleitamento materno,
entre outros motivos. Quando submetida ao uso da chupeta a criança pode apresentar a “confusão de
bicos” que se refere a dificuldade em continuar o aleitamento materno por gerar confusão quanto à
forma de mamar, dificultar a pega no mamilo, gerar fissuras mamilares e reduzir a estimulação na
produção do leite pois parte da necessidade de sucção pode ser suprida pela sucção não-nutritiva na
chupeta, levando ao desmame precoce. Além disso, a chupeta pode provocar alterações ortodônticas,
fonoarticulatórias e a respiração bucal, causando danos que em muitos casos são irreparáveis. É
importante escutar os pais e abordar a questão com delicadeza. Posturas muito rígidas podem
constranger e desrespeitar as concepções da família. Nas situações em que a família não consegue
deixar de oferecer a chupeta aos filhos tente orientar o uso moderado com a sua retirada o mais rápido
possível, sobretudo antes dos dois anos de idade. A escuta da mãe, se necessário com apoio de equipe
interdisciplinar, pode ajudar a desvelar as causas da ansiedade no ambiente familiar, para com
orientações adequadas ajudar a família a reduzir ou até retirar a chupeta “sem grandes sofrimentos”.
Prevenção de acidentes com o bebê (Consulte página XX)
•

Além das recomendações anteriores de cuidados com o bebê, deve-se cuidar da
temperatura do banho (a temperatura ideal da água é de 37ºC e não se deve deixar a
criança sozinha na banheira, mesmo que com pouca água);
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•

•
•

•

•
•
•

•
•

Oriente a família a manter as grades do berço em boa distância entre as ripas, que não
deve ser superior a 6cm;
Oriente a família a utilizar cobertas leves e travesseiro firme para evitar a sufocação do
bebê. Se estiver frio, é preferível agasalhá-lo com maior quantidade de roupas do que
cobri-lo com muitas cobertas;
Oriente a família a nunca colocar cordão em volta do pescoço do bebê, pois ele pode
sufocar;
Oriente os cuidadores a não aquecer o leite materno, a fórmula infantil ou outros
líquidos em forno de micro-ondas, devido ao risco de escaldamento. Líquidos
aquecidos nesses aparelhos podem ficar mornos na porção mais externa do
recipiente, enquanto que no seu interior, principalmente na parte superior, podem
estar fervendo;
O transporte do bebê em automóvel deve ser feito sempre no banco traseiro, em
cadeirinha especial para lactente, com cinto de segurança e com a criança posicionada
na cadeirinha apropriada de costas para o motorista;
A criança não deve ser deixada perto de animais, mesmo os animais de casa, pois eles
podem ter reações imprevisíveis;
Orientar a família a ter cuidado com objetos pequenos, pois o bebê consegue levá-los
a boca e pode engasgar;
Quando o bebê estiver engatinhando, a família deve ser orientada a cobrir com
esparadrapo as tomadas e deixar fora do alcance produtos de limpeza, tóxicos e
inflamáveis;
Orientar a família o cuidado com móveis de quinas e pontiagudos;
Orientar a família a nunca deixar a criança na calçada ou na rua sem segurar em sua
mão, pois ela pode correr para o meio da rua.

4.2. Continuidade do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento após “a primeira
semana, saúde integral”
Como descrito no Capitulo 2 desta Agenda, para cada criança atendida na consulta do quinto dia, a eSF
deverá definir qual acompanhamento mais adequado de puericultura (risco habitual ou de alto risco),
de acordo com os critérios de vulnerabilidade.
Ao se pactuar com a família o calendário de consultas, deve-se sempre levar em consideração as
necessidades e demandas singulares da criança, bem como os cuidados necessários para com a família.
Durante todas as consultas programadas que acontecerão até os dez anos e que continuam na
adolescência, é muito importante o preenchimento na Caderneta da Criança de todos os itens
correspondentes a faixa etária da criança, além de explicar para os pais como buscar as informações
contidas na mesma. A Caderneta da Criança é um documento que deve ficar de posse da família e que,
se devidamente preenchida pelos profissionais de saúde, educação e assistência social conterão
informações valiosas sobre vários aspectos da criança, que podem ser úteis para compreensão ampliada
do crescimento e desenvolvimento da mesma dentro das concepções da família, da Saúde, Educação e
Assistência Social. Quando os dados forem registrados na caderneta, uma sugestão é evitar termos
técnicos prolixos ou que sejam compreendidos apenas pela categoria profissional, optando por termos
de mais fácil compreensão por parte da família. Estimula-se, dessa forma, a produção de autonomia das
famílias e da criança na interpretação dos dados e valoriza-se a função da caderneta como “histórico
volante da criança”. Nesse processo, o registro do estado vacinal da criança precisa ser sempre
verificado,
garantindo
vacinação
sempre
atualizada
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/04/Instru----o-Normativa-Calend--rio-Vacinal2020.pdf.
Assim, em cada contato entre a criança e os profissionais dos serviços de saúde deve ser verificado seu
crescimento, desenvolvimento, sua condição nutricional, estado vacinal como parte de um cuidado
integral. Vacinas atrasadas, condições inadequadas de nutrição, ligadas ou não a outras situações de
vulnerabilidade (baixa renda, maus-tratos/violência intrafamiliares, dentre outros) exigem
acompanhamento especial visando a recuperação e superação do problema.
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Como já mencionado anteriormente, para as crianças do risco habitual, recomendam-se as consultas de
rotina no primeiro ano de vida no 5º dia e nos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 9º e 12º meses de vida. No segundo ano
nos 18º e 24º meses. A partir do 2º ano de vida, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário, que
devem ser mantidas durante a infância e adolescência!
Para as crianças do grupo de alto risco, recomendam-se as consultas de rotina no primeiro ano de vida
no 5º dia e nos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º meses de vida. No segundo ano nos 18º e
24º meses. A partir do 2º ano de vida, ofertar consultas anuais, próximas ao mês do aniversário, que
devem ser mantidas durante a infância e adolescência!
Para as famílias das crianças até os dois anos de idade estão programadas as visitas domiciliares mensais
pelo ACS e/ou outro profissional.
No Risco Habitual, as faixas etárias são selecionadas porque representam momentos oportunos de
oferta de vacinas e de orientações de promoção de saúde e prevenção de doenças e de
acompanhamento dos marcos do desenvolvimento. Aquelas crianças que necessitam de maior atenção
devem ser vistas com maior frequência ou com menor espaçamento entre as consultas.
Ao longo do acompanhamento da criança, a eSF poderá concluir que uma criança já superou a condição
de Alto Risco e propor o calendário de acompanhamento de Risco Habitual ou perceber o contrário, e
propor o acompanhamento no calendário de Alto Risco.
Sempre, ao final de cada consulta de puericultura, deve-se fazer uma análise com a impressão
diagnóstica, listando os problemas identificados na anamnese e exame físico, que orientam a conduta,
sem deixar de registrar o CID relacionado com a atenção à saúde da criança (CID Z001, Z761, X762).
A criança e seu acompanhante precisam ter suas queixas consideradas e atendidas e orientados sobre a
necessidade de exames complementares, terapia medicamentosa, encaminhamentos, sinais de alerta
para procura imediata de assistência médica, tempo de retorno, dentre outros identificados.
4.2.1. Consultas Subsequentes
O desenvolvimento de vínculo de confiança é o melhor caminho para qualquer início de trabalho
assistencial. A quebra do vínculo impossibilita a abordagem subjetiva e a efetividade dos cuidados em
saúde.
Na anamnese, é importante aprimorar as habilidades de comunicação introduzindo perguntas abertas
que facilitam a compreensão das demandas para a consulta, além de permitirem que o profissional
explore condições que não tenham sido bem explicadas, abrindo um espaço para uma escuta
qualificada em busca de pontos ainda velados, mas importantes na compreensão ampliada de cada
caso. Como exemplos: “o que você gostaria de me contar hoje?” ou “ocorreu alguma mudança
importante na família desde a nossa última consulta?” ou, ainda, “existe algo do fulano que os
preocupa?”
Por outro lado, é importante evitar abordagens intrusivas ou interpretativas que não propiciem a
descrição natural dos fatos: “ele está dormindo mal?” ou “por que você não o trouxe antes?” “Você não
deveria ter feito dessa forma”. Esta prática
pode afastar a mãe ou cuidador do Centro de Saúde, por
se sentir discriminada e julgada. Outras habilidades que facilitam a comunicação: saber ouvir, ter
empatia, demonstrar interesse, valorizar e aceitar questionamentos, informar claramente, certificar-se
de ter sido entendido, resumir o que foi combinado até a próxima consulta.
No momento da consulta o foco principal é a criança, sendo preciso entender suas diferentes formas de
expressão, para além da percepção da família, evidentemente sem deixar de escutar a família
com
olhar atento para identificar situações que precisam ser devidamente cuidadas.
Exame físico
Um exame físico completo da criança deve ser sempre realizado pelo médico (a) ou enfermeiro(a) nas
consultas programadas e de demanda espontânea, de acordo com o roteiro de exame físico
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apresentado na primeira consulta do recém-nascido. Cuidado para aquecer as mãos e não encostar
aparelhos gelados na criança.
Merece destaque alguns procedimentos específicos que são recomendados para o exame físico da
criança nos primeiros 10 anos de vida. A Avaliação do desenvolvimento infantil, detalhada mais a
frente, sempre deve fazer parte do exame físico.
Avaliação antropométrica
O acompanhamento do crescimento de forma rotineira é um procedimento da consulta da criança. Os
registros do peso, estatura (criança em pé) e do comprimento (criança deitada), bem como do
perímetro cefálico da criança, aferidos nos gráficos de crescimento disponíveis na Caderneta da Criança,
são recomendáveis para todas as consultas! Como ferramenta auxiliar e, sem prescindir do uso das
curvas de crescimento, no QUADRO 7 foi disponibilizado a estimativa da média de ganho de peso diário
e mensal no primeiro ano de vida até 10 anos e, no QUADRO 8, a estimativa do crescimento estatural
até a puberdade. Mais adiante, foi disponibilizado uma breve discussão sobre a avaliação do estado
nutricional da criança. (pagina XX)
QUADRO 7: Estimativa de Ganho de Peso (dia, mês) do primeiro ano de vida até 11 anos

1º ano de
vida

2° ano de
vida

3 a 11 anos

Idade

Ganho
de
gramas por dia

Ganho de gramas
por mês

Ganho de gramas
por trimestre

1° trimestre

25 a 30

700

2100

2° trimestre

20

600

1800

3° trimestre

15

450

1200

4° trimestre

10

350

1050

1° semestre

200

2° semestre

180

Peso = (Idade x 2) + 9 (ganho anual)

QUADRO 8: Estimativa de Crescimento Estatural Médio do Nascimento à Puberdade
Idade

Ganho em centímetros por ano

Primeiro ano de vida

25

Segundo ano de vida

15

Terceiro ano de vida

10

Do quarto ano até a puberdade

Altura= (idade - 3)X6 + 95

Olhos e Visão
Exame externo da face e olhos: observar simetria e posicionamento dos mesmos, as margens orbitárias,
supercílios, pálpebras, fenda palpebral de cada olho e simetria, frequência do piscar, cílios, conjuntivas,
córnea (observar brilho normal e presença de manchas brancas), esclera, íris (simetria de coloraçāo),

71

área pupilar (qualquer opacidade ou aspecto assimétrico é anormal). A coloração esbranquiçada na área
da pupila é denominada leucocoria e é sinal de doença ocular.
Avaliaçāo dos reflexos fotomotores das pupilas: os reflexos fotomotor direto (constrição pupilar por
estímulo luminoso direto) e consensual (constrição pupilar por estímulo luminoso no olho contra lateral)
devem ser avaliados quanto a sua presença, além da simetria de localização e diâmetro das pupilas.
Avaliação da motilidade ocular: observar o alinhamento dos olhos pela fixaçāo de foco de luz ou objeto,
a capacidade de manter essa fixaçāo e fazer a movimentaçāo conjunta (conjugada) dos olhos nas
posiçōes laterais (direita e esquerda), vertical (supra e infra) e oblíquas do olhar. Espera-se que esta
capacidade de ficar, manter e seguir a luz ou o objeto ocorra a partir do segundo ou terceiro mês. Uma
vez que o estrabismo (desvio ocular) pode estar associado à baixa visão de um dos olhos, é importante
observar a reação da criança quando se realiza a oclusāo de cada olho em separado. Assim, quando a
criança reage à oclusão do olho com a visão supostamente boa, sugere-se a presença grave de baixa de
visão.
Aparelho cardiocirculatório
O ictus cordis (pulsação do coração) em geral não é visível e a palpação do precórdio é pouco
perceptível na criança. No RN, a posição horizontalizada do coração faz com que o ictus, quando
palpável, encontre-se no quarto espaço intercostal esquerdo, lateralmente, à esquerda da linha
hemiclavicular. O deslocamento do ictus pode indicar doença; se deslocado para a direita, por exemplo,
pode ser decorrente de pneumotórax hipertensivo à esquerda. Precórdio hiperdinâmico pode ser o
primeiro sinal de persistência de canal arterial (PCA) em RN pré-termo. A detecção de frêmito é sempre
sugestiva de cardiopatia, principalmente se associado a sopro.
Com relação à frequência cardíaca, situações como um RN em repouso, tranquilo, com frequência
cardíaca acima de 160 bpm, dentre outras, devem ser avaliadas atentamente. Dados de valores normais
para Frequência Cardíaca disponíveis no QUADRO 9. Consulte também o documento “Demanda
Espontânea na Atenção Primária à Saúde em Belo Horizonte: Avaliação de Risco das Condições Mais
Prevalentes, 2019”.
A ausculta cardíaca deve ser sistematizada, realizada com a criança calma e repetidas vezes, avaliandose as bulhas nos focos clássicos onde são normalmente mais audíveis. Assim, a ausculta da primeira
bulha (fechamento das valvas atrioventriculares no início da sístole ventricular) nos focos do ápice; e a
segunda, nos focos da base. A detecção de terceira e quarta bulhas (galope) são sugestivas de
cardiopatia. Na ausculta da segunda bulha detecta-se frequentemente desdobramento inconstante por
fechamento assincrônico das valvas semilunares, aórtica e pulmonar, nessa ordem. Esse desdobramento
normalmente é associado à respiração, aumentando na inspiração e diminuindo ou desaparecendo com
a expiração.
Na ausculta cardíaca do RN, sopros ou arritmias podem ser transitórios.
Sopro sistólico no nível do terceiro ou quarto espaço intercostal, ao longo da borda esternal esquerda,
nas primeiras 48 horas de vida, pode ser verificado em RN a termo. Quando é um achado isolado, sem
outros sinais associados, como taquicardia, taquipneia ou cianose, costuma não ter repercussão clínica
e, em geral, desaparece nos 3 primeiros meses de vida. Por outro lado, a ausência de sopros não afasta
cardiopatia, já que em cerca de 20% das cardiopatias congênitas graves não se auscultam sopros de
imediato. É importante lembrar que no útero o ventrículo direito é mais requisitado que o esquerdo e,
por isso, encontra-se hipertrofiado ao nascimento. Assim, por exemplo, nas comunicações
intraventriculares pode não se auscultar sopro nos primeiros dias de vida.
É fundamental a palpação cuidadosa dos pulsos periféricos. Pulsos cheios em RN prematuro sugerem
persistência do canal arterial; pulsos femorais débeis ou ausentes apontam para coarctação da aorta.
Comparar os pulsos de um lado com os do outro e os superiores com os inferiores.
No bebê, a pressão arterial é de difícil determinação, podendo ser aferida com mais facilidade por meio
de aparelhos que se valem do efeito Doppler.
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Os valores das frequências respiratória e cardíaca considerados normais podem ser observados nos
QUADROS 6 e 9.
QUADRO 9. Frequência cardíaca normal com média e variação
Idade

Variação

Média normal

Recém-nascido

De 70 a 170

120

11 meses

De 80 a 160

120

2 anos

De 80 a 130

110

4 anos

De 80 a 120

100

6 anos

De 75 a 115

100

8 anos

De 70 a 110

90

10 anos

De 70 a 110

90

Fonte: DIECKMANN; BROWNSTEIN; GAUSCHE-HILL, 2000, apud Caderno de Atenção Básica nº 33,
MS/2012, pagina 67

Aferição da pressão arterial (PA)
As causas de hipertensão arterial sistêmica (HAS) nas crianças (e adolescentes) variam com a idade e
gênero e níveis mais elevados de PA relacionam-se mais frequentemente com a presença de HAS de
causa secundária. A eSF tem um papel fundamental na detecção dos casos de HAS, adotando medidas
corretas e sequenciais da pressão arterial (PA). Para medição da PA em menores de 18 anos devem ser
usados manguitos adequados à idade, conforme explicitado no ANEXO 2 (Técnica de Aferição de PA). A
análise dos valores de PA encontrados deve considerar a idade, gênero e altura na classificação da PA
Sistólica e Diastólica em valores normais ou alterados (QUADRO 10). Assim, as duas tabelas
disponibilizadas no ANEXO 3, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, são as usadas atualmente para
classificar os valores da PA sistólica e da diastólica. Baseiam-se no sexo, na idade e no percentil de altura
da criança e são adotadas universalmente. Todos os dados de PA usados para compor as tabelas foram
obtidos de medidas da PA no braço direito, com o paciente em posição sentada ou, no caso de
lactentes, na posição supina, tal como descrito.
Como utilizá-las:
• Meça a altura da criança e determine o percentil de altura de acordo com o sexo e a idade
da mesma, usando as tabelas de referência;
• Na tabela de PA, verifique quais são os valores da PA sistólica e da diastólica que
correspondem aos percentis 90 e 95 para a idade, o sexo e o percentil de altura da criança;
• Compare tais valores com os medidos no paciente, indicando se os valores estão abaixo do
percentil 90, entre 90 e 95 e acima do percentil 95.
QUADRO 10. Classificação da pressão arterial em menores de 18 anos
Média das 2 últimas de 3 aferições da pressão arterial na consulta

DEFINIÇÃO

PA sistólica e diastólica < percentil 90

NORMAL

PA sistólica média e/ou diastólica média entre o percentil 90 e 95

LIMITROFE
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PA sistólica média e/ou diastólica média > percentil 95

ALTA (hipertensão)

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2006, apud Caderno de Atenção Básica nº 33, página 69,
MS, 2012

Aparelho respiratório
É importante que o exame do sistema cardiorrespiratório se faça com a criança calma, já que o choro
costuma alterar os parâmetros, que devem ser medidos em repouso. No RN, a respiração é do tipo
costoabdominal. São comuns as variações de frequência e ritmo respiratório, observando-se pausas
respiratórias curtas (cerca de cinco segundos) nos RNs prematuros. Configura-se apneia quando o
tempo de parada respiratória é maior que 20 segundos ou menor, mas associada à cianose ou à
bradicardia. A frequência respiratória média é de 40 a 60 incursões por minuto (contada em 1 minuto).
Frequência acima de 60 caracteriza a taquipneia, que deve ser investigada. Presença de tiragem
intercostal supra e infraesternal é anormal, mesmo em RNs prematuros (QUADRO 6).
A palpação, a percussão e a ausculta devem ser feitas em toda a área de extensão do parênquima
pulmonar. A percussão deve revelar o som claro pulmonar característico, exceto na área de projeção do
fígado, onde o som pode ser submaciço ou maciço. Se por um lado a ausculta do murmúrio vesicular
pode ser facilitada pela pequena espessura da parede torácica, por outro a respiração superficial pode
dificultá-la. Estertores finos ou crepitantes são comuns logo após o nascimento, assim como roncos de
transmissão, decorrentes de obstrução nasal.
Assimetrias detectadas à inspeção, à palpação, à percussão ou à ausculta são importantes indicadores
de anormalidades, devendo ser investigadas.
Exame do Abdome
Inspeção: durante a inspeção, o abdome do RN apresenta-se semigloboso, com perímetro abdominal
cerca de 2 a 3 cm menor que o cefálico. Habitualmente, não se visualizam ondas peristálticas. A
presença de abdome globoso, distendido, com ondas peristálticas visíveis sugere obstrução. Abdome
escavado é sugestivo de hérnia diafragmática. A diástase dos músculos retos abdominais (aumento da
distância entre os retos com presença de pequeno abaulamento herniário) é observação frequente e
sem significado clínico. Habitualmente regride após o início da deambulação. Percussão: com a
percussão abdominal (e torácica) podem-se determinar o tamanho do fígado acompanhando o som
submaciço. Caracteristicamente, encontra-se som timpânico no resto do abdome. Eventualmente,
consegue-se delimitar o tamanho do baço, especialmente quando aumentado. Palpação: a palpação
abdominal fica tecnicamente mais fácil quando realizada com o RN dormindo. Assim, recomenda-se
realizá-la logo no início do exame físico. Com as mãos limpas e aquecidas, a palpação deve ser suave e
superficial no início, partindo-se da fossa ilíaca em direção ao rebordo costal. Após a palpação
superficial, podem-se fazer uma palpação mais profunda. Em condições normais não se encontram
massas abdominais e é possível a palpação da borda do fígado a cerca de 2 cm do rebordo costal direito,
na linha mamilar. Devem-se descrever as características do fígado: consistência (parenquimatosa,
endurecida), superfície (lisa, granulada) e borda. No RN, a borda do fígado é um pouco mais
arredondada, diferentemente da borda fina encontrada em crianças maiores e em adultos.
Eventualmente, com a palpação superficial, consegue-se palpar o polo inferior do baço no nível do
rebordo costal esquerdo. Sempre que se consegue palpar o baço é necessária investigação, devido à
possibilidade de infecção ou de incompatibilidade sanguínea. Com manobras cuidadosas e profundas, os
rins podem ser palpados, principalmente em RNs prematuros. Por vezes fica-se em dúvida se a massa
que está sendo palpada é o rim ou o baço. Lembrar que quando se trata do baço, não se consegue
palpar depressão entre o rebordo costal e o órgão (ele vem de baixo das costelas). Os rins podem estar
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aumentados na doença policística, hidronefrose ou trombose da veia renal, entre outras doenças. A
presença de massas abdominais sugere alguma enfermidade. A massa pode ser decorrente de distensão
da bexiga (bexigoma) causada por simples retenção urinária ou por uma real obstrução de saída da
urina por um fecalito de cólon ou por alguma condição mais complexa como cistos ovarianos, cistos
mesentéricos, neuroblastoma, tumor de Wilms, entre outras. Devem-se então descrever a localização, a
forma, o tamanho, a mobilidade, a consistência e as eventuais irregularidades de superfície. Ausculta: ao
auscultar o abdome, verifica-se que no RN os ruídos hidroaéreos são bem frequentes. Ruídos
aumentados, que ocorrem nas situações de luta contra obstrução, ou ausência de ruídos são sinais
preocupantes que indicam doença grave.
Aparelho osteoarticular
Rastreamento para displasia evolutiva do quadril: a articulação coxo-femural deve receber atenção
especial no exame. É importante que se afaste a presença de displasia do desenvolvimento do quadril.
Nessa condição, há instabilidade da articulação coxo-femural ao nascimento pelo fato de o acetábulo
ser mais raso e a cápsula mais frouxa, o que permite mobilização inadequada da cabeça do fêmur que
fica parcialmente desencaixada do acetábulo. Se não for adequadamente tratada no período neonatal
por simples imobilização, a lesão poderá levar a graves limitações na deambulação futura e poderá até
haver necessidade de correção cirúrgica. Assim, o rastreamento para displasia evolutiva do quadril é
recomendada, pois o diagnóstico precoce (anterior aos 3 a 6 meses de idade) possibilita a escolha de
tratamentos menos invasivos e com menores riscos de complicações. No exame, podem-se encontrar
assimetria das pregas glúteas e encurtamento do membro afetado no caso de displasia unilateral;
porém, mais frequentemente a alteração não provoca deformidades, não limita os movimentos e é
indolor, ou seja, o RN é aparentemente normal. Isso significa que a displasia só será diagnosticada se
pesquisada. As manobras de Barlow e de Ortolani, além do exame ultrassonográfico, podem auxiliar no
diagnóstico. Na manobra de Ortolani, a criança é colocada em decúbito dorsal, segurando-se os
membros inferiores com os joelhos dobrados, e quadris fletidos a 90º e aduzidos (juntos à linha média).
A partir dessa posição, faz-se a abdução das coxas com leve pressão nos joelhos. A manobra deve ser
repetida várias vezes, simultaneamente, para os dois lados dos quadris ou fixando-se um lado e
testando-se o outro, aplicando-se diferentes pressões. Quando existe instabilidade coxo-femural a
manobra de Ortolani faz com que a cabeça do fêmur se encaixe no fundo do acetábulo; esse
deslocamento é percebido nas mãos como um “click” (Ortolani positivo). Se houver a opção por realizar
o rastreamento, deve-se proceder às manobras de Barlow (provocativa do deslocamento) e Ortolani
(sua redução) nas primeiras consultas (primeira semana, 30 dias e 2 meses). A observação da limitação
da abdução dos quadris e o encurtamento de um dos membros inferiores devem ser os exames de
rastreamento nas consultas após os 3 meses de idade, ou seja, nas consultas dos 4, 6, 9 e 12 meses.
Quando a criança começa a deambular, a partir da consulta dos 12 ou dos 18 meses, a observação da
marcha da criança é o exame de escolha. Os testes de Trendelenburg positivo, marcha anserina e
hiperlordose lombar possibilitam o diagnóstico. No Trendelenburg positivo cada membro inferior
sustenta metade do peso do corpo. Quando um membro inferior é levantado, o outro suporta todo o
peso, o que resulta numa inclinação do tronco para o lado do membro apoiado. A inclinação do tronco é
realizada pelos músculos abdutores do quadril, uma vez que suas inserções estão fixadas no membro
apoiado e a força de contração é exercida nas suas origens, na pélvis. Consequentemente, a pélvis
inclina, levantando do lado que não suporta o peso. A falha deste mecanismo é diagnosticada pela
positividade do sinal ou teste de Trendelenburg, que atesta a ocorrência da queda da pélvis, em vez de
sua elevação no lado não apoiado. Na Marcha Anserina há oscilações da bacia, as pernas estão
afastadas e há hiperlordose lombar, como se o paciente quisesse manter o corpo em equilíbrio, em
posição ereta. A inclinação do tronco para um lado e para o outro confere uma marcha à semelhança da
marcha de um ganso (daí o nome de marcha anserina).
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Exames Complementares
Os exames complementares visam ao estabelecimento de diagnósticos que a anamnese e o exame físico
não são capazes de estabelecer isoladamente. No acompanhamento longitudinal de atenção à saúde da
criança podem surgir intercorrências clínicas, cujo diagnóstico e/ou monitoramento vão demandar
exames complementares. No entanto, para crianças assintomáticas deve haver um cuidado na indicação
de exames complementares, que deve seguir o rigor científico.
Hemograma: em crianças assintomáticas a indicação de rastreamento de anemia deve levar em conta a
prevalência de anemia em cada grupo populacional, beneficiando aqueles grupos com maior risco de
desenvolver anemia. O grupo etário de maior prevalência e de maior risco de anemia são os menores
de 24 meses, principalmente que não foram submetidos às medidas profiláticas ou que apresentam
outras condições clínicas
como prematuridade. Dessa forma, devem ser avaliadas laboratorialmente,
principalmente se prematuras ou com outra condição de vulnerabilidade clínica. Para os menores de 12
meses, recomenda-se o rastreamento sistemático para anemia para crianças com algum risco ou que
não usaram adequadamente a profilaxia recomendada (QUADRO 22). Em crianças maiores de doze
meses, sugere-se rastreamento de anemia até 5 anos de idade com as seguintes condições: (1) com
dieta pobre em ferro (vegetarianos, excesso de laticínios - mais de 2 copos de leite por dia ou
equivalente e baixa ingesta de frutas e verduras), (2) com infecções frequentes (3) com hemorragias
frequentes ou profusas (epistaxes, sangramentos digestivos), (4) com cardiopatia congênitas cianóticas,
(5) uso prolongado de Aine (anti-inflamatórios não esteróides) e/ou corticoides por via oral, (6) com
atraso de crescimento e ou desenvolvimento, (7) com vulnerabilidades sociais (pobreza, acesso limitado
a alimentos), dentre outros. Atenção: crianças advindas de áreas endêmicas de malária devem ser
primeiramente tratadas de forma adequada para a malária para que depois recebam suplementação de
ferro.
Exames de fezes e exame de urina rotina: Não há documentação científica que comprove que a
realização rotineira dos citados exames em crianças assintomáticas tenha qualquer impacto em sua
saúde. Muitos protocolos recomendam, com bases empíricas, a realização de exames qualitativos de
urina e testes rápidos para triagem de bacteriúria assintomática, mas sem especificar os benefícios
clínicos da realização de tais exames. O exame parasitológico de fezes pode ser realizado em crianças
que vivam em áreas de maior prevalência de parasitoses intestinais, mas não existem recomendações a
respeito da frequência ideal. De qualquer modo, devem ser estimuladas medidas preventivas contra
verminoses (como uso de calçados, lavagem e/ou cocção adequada dos alimentos, lavagem das mãos
antes das refeições, manutenção de unhas curtas e limpas, boa higiene pessoal e proteção dos
alimentos contra poeira e insetos). Convém ainda destacar que, embora não se recomende exame
comum de urina para crianças assintomáticas, o profissional de saúde deve estar atento para
manifestações inespecíficas em crianças pequenas, tais como febre, irritabilidade, vômitos, diarreia e
desaceleração do crescimento pôndero-estatural, que podem estar relacionadas à infecção urinária.
Importantes orientações aos pais na consulta
A Caderneta da Criança (CC) apresenta informações para orientar os pais na tomada de decisão quando
for identificada alguma alteração no desenvolvimento de seus filhos. A tabela disponível na CC, sobre a
“aquisição de habilidades e faixa etária esperada para tal”, deve ser analisada pela eSF junto com os pais
ou responsáveis. Importante também as considerações e orientações sobre a criança autista e a criança
com síndrome de Down. No cotidiano dos atendimentos, os profissionais de saúde podem também
orientar os pais com relação ao desenvolvimento das funções fisiológicas e comportamentais da criança,
tais como: choro, padrão de sono, controle de esfíncteres, sexualidade e disciplina. A seguir, alguns
destes temas são comentados.
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O controle de esfíncteres: o controle esfincteriano é reconhecido como um marco do desenvolvimento
infantil e um desafio para pais e crianças. Os métodos utilizados e a época do início do treinamento são
variáveis, dependendo de cada cultura. O treinamento para controle do esfíncter deve respeitar o
tempo da criança, ou seja, o estágio do desenvolvimento mais adequado e as habilidades necessárias
para o controle dos esfíncteres. O início precoce, sem respeitar a maturação da criança, aumenta o risco
para o aparecimento de disfunções, como enurese, encoprese, constipação e recusa em ir ao banheiro.
Muitos pais e cuidadores desconhecem a idade ideal de introduzir o treinamento, bem como os
métodos mais adequados para fazê-lo. Saber orientar os pais é muito importante, e quanto mais lúdico
o treinamento melhor. Como exemplo, pode-se brincar com a criança de colocar boneca (o) no penico
para “fazer xixi”, realizar leitura de livros infantis que abordem esse tema. O início do processo
educativo para controle do esfíncter só deve acontecer quando a criança já está opta a: andar e sentar
de modo estável e sem ajuda; entender e responder a instruções e seguir comandos simples; saber
puxar as roupas para cima e para baixo; usar palavras, expressões faciais ou movimentos que indicam a
necessidade de urinar ou evacuar, entre outras. A idade ideal para iniciar o processo educativo varia de
criança para criança: algumas entre 18 e 24 meses já mostram sinais de que estão prontas; outras não
se mostram prontas antes dos dois anos e meio. Considera-se um início precoce o processo educativo
realizado a partir dos 18 meses e tardio após os 36 meses. O importante é identificar quando a criança
está pronta para esta etapa e, então, auxiliá-la sem cobrança de resultados, isto é, sem estressá-la. até
que apresentem os sinais prontidão. As habilidades físicas e psicológicas das crianças para o
desenvolvimento do controle da micção também estão relacionadas a sua capacidade de imitar o
comportamento dos pais ou cuidadores, de insistir em concluir tarefas sem ajuda e ter orgulho de novas
habilidades. Sinais de estresse, tristeza ou ansiedade, pode ser observado quando a criança apresenta
frustração por não corresponder às expectativas dos pais/cuidadores. Quando as crianças já estão na
escola, a rotina em casa deve ser a mesma rotina escolar. Crianças com deficiências podem levar um
tempo maior para apresentarem sinais de prontidão favoráveis ao início do processo educativo para o
controle do esfíncter, assim como a idade de início e término desse processo também pode ser maior. O
NASF-AB, nos processos de matriciamento e educação permanente das eSF, pode prepará-las para
conduzir este processo de orientação aos pais e cuidadores no delicado treinamento do controle
miccional das crianças, destacando-se a importância do Terapeuta Ocupacional nessa abordagem.
Padrão de sono: ao longo do primeiro ano de vida ocorrem mudanças marcantes nas características do
sono da criança, continuando a haver mudanças no decorrer da infância. No recém-nascido, a duração
do sono nas 24 horas varia entre 14 e 17 horas, reduzindo depois para 11 a 14 horas entre o primeiro e
segundo ano de vida. Após dois anos, reduz para 10 a 13 horas até 5 anos e para 9 a 11 horas na faixa de
6 a 10 anos. Com relação a distribuição do sono nos períodos diurno e noturno, nos primeiros anos de
vida, a redução do tempo total de sono se dá, sobretudo, pela redução dos períodos diurnos de sono.
Com 1 mês de vida, a criança tem cerca da metade do seu período de sono distribuído durante o dia,
aos 12 meses ocorrem 1 a 2 episódios de sono diurno, com duração ao redor de 1,5 horas. Até os 5
anos, a necessidade de sono diurno costuma desaparecer, sendo a soneca matinal a primeira a
desaparecer. Embora varie muito, em torno dos 6 meses de vida que os bebês começam a desenvolver
padrões de sono. No entanto, apesar da importância do desenvolvimento de regularidade evidente de
sono e vigília para a criança, a avaliação do padrão de sono deve levar em conta o ambiente em que ela
vive, os valores da cultura de seus pais, além das características biológicas de cada criança. A orientação
sobre a higiene do sono deve sempre considerar esses fatores. De modo geral os hábitos para o sono
podem ser alcançados com algumas medidas como: estabelecer horário, rotinas e rituais consistentes
para o sono; evitar estimulação física, mental ou emocional perto da hora de dormir; evitar dormir com
alguma fonte luminosa durante toda a noite; favorecer ambiente que ajude a criança a habituar-se a
adormecer sozinha. Devem ser evitados estímulos com televisão, celular, tablet, computador ou luz
acesa, estimulantes como o café após as 18 horas, o que pode reduzir a qualidade do sono da criança.
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Comportamento: a partir dos 2 anos, a criança desenvolve seu senso de identidade, reconhecendo-se
como uma pessoa, atribuindo conceitos a si mesma. É um momento em que a criança começa a
reivindicar maior autonomia, quando os pais devem ajudá-la a fixar os limites e, ao mesmo tempo,
encontrar sua autonomia e ter maior independência. Ao encararem as expressões de vontade própria
da criança como um esforço normal e saudável por independência, e não como teimosia, os pais e
cuidadores podem ajudá-la a adquirir o autocontrole, contribuir para seu senso de competência e evitar
conflitos excessivos. É importante apontar também que nessa idade as crianças aprendem muito pela
observação, de forma que o exemplo dos pais torna-se uma fonte importante para a criança identificar
comportamentos aceitáveis e inaceitáveis. Este é um momento em que a equipe de saúde pode
contribuir, acolhendo e escutando os cuidadores, ajudando-os a encontrar o equilíbrio entre a
flexibilidade necessária para a exploração da autonomia e a colocação de limites claros e consistentes,
também necessários para que a criança aprenda a se autocontrolar.
Outro cuidado importante é a proteção da criança à exposição excessiva aos programas de TV, jogos no
computador/videogames/celulares que podem ter conteúdos inadequados para a idade (violentos,
eróticos ou outros), além de serem maléficos para o desenvolvimento da criança. O ideal são as
brincadeiras ao ar livre com outras crianças. O tempo diante da TV, do computador e do celular deve ser
limitado pelos pais e cuidadores e observado o tipo de programação e a recomendação etária dos
filmes, jogos e desenhos. Mesmo com programação adequada, o tempo exagerado da criança diante
desses aparelhos impede que o corpo seja exercitado, gerando inabilidades físicas, obesidade, tempo
reduzido de interação com outras crianças e com a comunidade e fragilização de vínculos familiares e
sociais. Para crianças muito pequenas o uso desses aparelhos deve ser evitado. Pais ou cuidadores
devem também estar atentos evitando, por eles próprios, o uso excessivo de equipamentos eletrônicos
(celular, TV e outros) e a redução do tempo de interação com os filhos.
4.2.1.1. Avaliação, acompanhamento e promoção e estímulo ao desenvolvimento infantil
A avaliação do desenvolvimento deve fazer parte das consultas de rotina da criança. Como já
comentado anteriormente, o conceito de desenvolvimento é amplo e refere-se a uma transformação
complexa, contínua, dinâmica e progressiva, que inclui, além do crescimento, maturação, aprendizagem
dos aspectos psíquicos e, sobretudo sociais. Dessa forma, o processo evolutivo não cessa e
acompanhará o indivíduo durante toda a sua vida. O período entre a concepção e a idade de 24 meses,
denominado “os primeiros 1000 dias de vida” é considerado crítico/sensível para o crescimento e o
desenvolvimento infantil.
Os desenvolvimentos físicos, cognitivos e psicossociais são aspectos interligados e influenciam-se
mutuamente durante a vida do indivíduo. Tudo em um ser humano (suas características, seus modos de
agir, pensar, sentir, seus valores, etc.) depende da sua interação com o meio e de suas condições sociais.
A exclusão social e a vivência do racismo e pobreza aumentam consideravelmente o estresse das
famílias e os riscos de adoecimento, podendo nas crianças afetar o desenvolvimento social e afetivo. Por
outro lado, há um número crescente de trabalhos que demonstram que políticas e intervenções
adequadas podem atenuar a influência negativa da pobreza sobre o desenvolvimento infantil. Assim,
para a construção do desenvolvimento e autonomia do bebê, é preciso que a própria família seja
também cuidada e acolhida pelas políticas públicas básicas. O vínculo da criança com a mãe/cuidador
exerce importante papel para a aquisição de habilidades, em conjunto com o crescimento e
amadurecimento cerebral que acompanham o desenvolvimento. As relações familiares e com o meio
onde vive possibilitam o desenvolvimento das potencialidades do bebê e sua subjetividade, que vai
sendo engendrada na medida da sua convivência com a família e social. De forma que a criança vai
assimilando habilidades que foram construídas pela história social ao longo do tempo, tais como as
habilidades de sentar, andar, falar, controlar os esfíncteres, etc.
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Desde o nascimento da criança são importantes o registro e a identificação de situações que podem
interferir em seu desenvolvimento, tanto no prontuário clínico, como no relatório de alta hospitalar e na
Caderneta da Criança. A avaliação objetiva de habilidades motoras, de comunicação, de interação social
e cognitiva nas consultas de acompanhamento de saúde deve ser realizada de acordo com o marco de
desenvolvimento proposto na Caderneta da Criança. Igualmente, as informações e opiniões dos pais e
da escola são muito relevantes no que diz respeito às habilidades desenvolvidas e à maneira como a
criança as explora em sociedade.
Durante os dois primeiros anos, um aspecto importantíssimo do seu desenvolvimento é o
desenvolvimento afetivo, caracterizado no apego, que é o vínculo afetivo básico. A criança estabelece o
vínculo com as pessoas que interagem com ela de forma privilegiada, com características de condutas,
representações mentais e sentimentos.
O acompanhamento do desenvolvimento da criança na atenção primária à saúde objetiva sua
promoção, proteção e a detecção oportuna de alterações passíveis de modificação que possam
repercutir em sua vida futura, considerando que os primeiros dois anos de vida são críticos para o
desenvolvimento global da criança, no qual ela irá adquirir e desenvolver muitas habilidades motoras,
cognitivas e psicossociais. Assim, a criança deve atravessar cada estádio segundo uma sequência
regular, ou seja, os estádios de desenvolvimento cognitivo são sequenciais . Mas, se a criança não for
devidamente estimulada ou motivada no devido momento, ela terá muito mais dificuldade para superar
o atraso, podendo até não se recuperar. Ou seja, o desenvolvimento infantil se dá à medida que a
criança vai crescendo e se desenvolvendo de acordo com os meios onde vive, por meio dos estímulos
recebidos. O vínculo do profissional de saúde com a família possibilita uma construção de relação de
confiança que abre portas para intervenções oportunas visando o adequado estímulo ao
desenvolvimento da criança.
O Anexo 4, apresenta um material de apoio às eSF se prepararem a orientar aos pais como estimular o
desenvolvimento de seus filhos, de acordo com o estádio em que a criança se encontra no
desenvolvimento, de forma lúdica e descontraída.
A identificação de problemas (tais como: atraso no desenvolvimento motor e/ou da fala, alterações
relacionais, tendência ao isolamento social, ou mudanças bruscas e inesperadas de comportamento,
entre outros) é fundamental para o desenvolvimento e a intervenção a tempo para um bom prognóstico
dessas crianças. O acompanhamento do desenvolvimento das crianças para diagnóstico oportuno é
fundamental, sendo necessária a avaliação longitudinal objetiva de habilidades motoras, de
comunicação, de interação social e cognitiva nas consultas de acompanhamento de saúde. Nesse
sentido, a participação parental por meio da leitura, do brincar, do cantar, do contar histórias favorece
os ganhos cognitivos, físicos, sociais e emocionais a criança de forma determinante na melhora,
superação e estímulo contínuo ao desenvolvimento.
As avaliações do desenvolvimento infantil devem sempre levar em consideração a criança, pais,
cuidadores e educadores da escola. Recomenda-se procurar ouvir, informar e discutir assuntos que
dizem respeito às habilidades desenvolvidas e à maneira como a criança as explora, relacionando-as aos
riscos de lesões não intencionais e às medidas para a sua prevenção.
Na caderneta da Criança a persistência de atrasos na aquisição dos marcos de desenvolvimento por
mais de dois meses (ou ausência do marco no último quadro sombreado) é um sinal de alerta e indica a
necessidade de investigação para esclarecimentos diagnósticos (ANEXO 5). Viabilizar uma discussão de
matriciamento com pediatra e NASF-AB, possibilita definir se há necessidade de ampliar propedêutica,
definir algum diagnóstico (falta de estímulo?, erros inato do metabolismo?, outro?), iniciar estímulo ao
desenvolvimento precoce e se existe necessidade de encaminhamento para a atenção especializada em
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serviço de maior complexidade na tentativa de diagnóstico e tratamento adequados. A estimulação
precoce neuropsicomotora é essencial no prognóstico favorável. O QUADRO 11 disponibiliza os estádios
esperados nos momentos das consultas preconizadas nesta agenda, na puericultura de Risco Habitual.
QUADRO 11. Desenvolvimento esperado da criança de 0 a 10 anos, nas consultas de Risco Habitual
Momento
das
consultas preconizadas
nesta Agenda

Aspectos do desenvolvimento da criança de 0 a 10 anos

15 dias

Entre 1 e 2 meses: predomínio do tônus flexor, assimetria postural e
preensão reflexa.
Reflexos:
•
mês.

Apoio plantar, sucção e preensão palmar: desaparecem até o 6º

•

Preensão dos artelhos: desaparece até o 11º mês.

•
Reflexo cutâneo plantar: obtido pelo estímulo da porção lateral do
pé. No RN, desencadeia extensão do hálux. A partir do 13º mês, ocorre
flexão do hálux. A partir desta idade, a extensão é patológica.
•
Reflexo de Moro: medido pelo procedimento de segurar a criança
pelas mãos e liberar bruscamente seus braços. Deve ser sempre simétrico.
É incompleto a partir do 3º mês e não deve existir a partir do 6º mês.
•
Reflexo tônico-cervical: rotação da cabeça para um lado, com
consequente extensão do membro superior e inferior do lado facial e
flexão dos membros contralaterais. A atividade é realizada bilateralmente
e deve ser simétrica. Desaparece até o 3º mês.
1 mês

Entre 1 e 2 meses: percepção melhor de um rosto, medida com base na
distância entre o bebê e o seio materno.

2 meses

Entre 2 e 3 meses: sorriso social.
Entre 2 e 4 meses: bebê fica de bruços, levanta a cabeça e os ombros.
Em torno de 2 meses: inicia-se a ampliação do seu campo de visão (o bebê
visualiza e segue objetos com o olhar).

4 meses

Aos 4 meses: preensão voluntária das mãos.
Entre 4 a 6 meses: o bebê vira a cabeça na direção de uma voz ou de um
objeto sonoro.
Aos 3 meses: o bebê adquire noção de profundidade.

6 meses

Em torno dos 6 meses: inicia-se a noção de “permanência do objeto”*
A partir do 7º mês: o bebê senta-se sem apoio.
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Entre 6 e 9 meses: o bebê arrasta-se, engatinha.
Entre 6 e 8 meses: o bebê apresenta reações a pessoas estranhas.
9 meses

Entre 9 meses e 1 ano: o bebê engatinha ou anda com apoio.
Em torno do 10º mês: o bebê fica em pé sem apoio.

12 meses

Entre 1 ano e 1 ano e 6 meses: o bebê anda sozinho.
Em torno de 1 ano: o bebê possui a acuidade visual de um adulto.

15 meses

Entre 1 ano e 6 meses a 2 anos: o bebê corre ou sobe degraus baixos.

De 2 a 3 anos

Entre 2 e 3 anos: o bebê diz seu próprio nome e nomeia objetos como
seus.
Em torno dos 2 anos: o bebê reconhece-se no espelho e começa a brincar
de faz de conta (atividade que deve ser estimulada, pois auxilia no
desenvolvimento cognitivo e emocional, ajudando a criança a lidar com
ansiedades e conflitos e a elaborar regras sociais).
Entre 2 e 3 anos: os pais devem começar aos poucos a retirar as fraldas do
bebê e a ensiná-lo a usar o penico.

De 4 a 6 anos

Entre 3 e 4 anos: a criança veste-se com auxílio.
Entre 4 e 5 anos: a criança conta ou inventa pequenas histórias.
O comportamento da criança é predominantemente egocêntrico; porém,
com o passar do tempo, outras crianças começam a se tornar importantes.
A partir dos 6 anos: a criança passa a pensar com lógica, embora esta seja
predominantemente concreta.
Sua memória e a sua habilidade com a linguagem aumentam.
Seus ganhos cognitivos melhoram sua capacidade de tirar proveito da
educação formal. A autoimagem se desenvolve, afetando sua autoestima.
Os amigos assumem importância fundamental.
A criança começa a compreender a constância de gênero. A segregação
entre os gêneros é muito frequente nesta idade (meninos “não se
misturam” com meninas e vice-versa).

De 7 a 9 anos

A partir dos 7 anos: a criança começa a desenvolver o julgamento global de
autovalor, integrando sua autopercepção, “fechando” algumas ideias sobre
quem ela é e como deve ser etc.
A influência dos pares (amigos, colegas da mesma idade) adquire grande
importância nesta etapa da vida, enquanto a influência dos pais diminui.

10 anos

A partir dos 10 anos: ocorrem mudanças relacionadas à puberdade e há
um estirão de crescimento (primeiro nas meninas, em torno dos 11 anos,
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depois nos meninos, em torno dos 13 anos).
Legenda:
* Noção de permanência do objeto: capacidade de perceber que os objetos que estão fora do seu
campo visual seguem existindo. Em torno de um ano de idade, esta habilidade está completamente
desenvolvida na maioria dos bebês.
Fonte: Caderno de Atenção Básica, nº 33, MS/2012

Os fatores de risco para problemas de desenvolvimento podem ser classificados em genéticos (por
exemplo: síndrome de Down), biológicos (por exemplo: prematuridade, hipóxia neonatal, meningites,
infecções congênitas) e/ou ambientais (fatores familiares, de ambiente físico, fatores sociais). No
entanto, a maioria das alterações do desenvolvimento da criança é de origem multifatorial e representa
a interação entre a herança genética e os fatores ambientais.
O baixo peso ao nascer e a prematuridade são eventos que aumentam o risco da criança para alterações
globais em seu desenvolvimento (tais como: distúrbios de linguagem, de motricidade, cognitivos e
atraso neuropsicomotor), podendo, contudo, evoluir durante os primeiros dois anos de vida para
padrões de normalidade na maioria dos casos. No entanto, as maiores taxas de deficiência ocorrem nas
menores faixas de peso ao nascer e idade gestacional, tendo correlação com a incidência de
complicações no período neonatal. As crianças com baixo peso ao nascer apresentam quatro vezes mais
chances de apresentar problemas em relação àquelas com maior peso. E as crianças prematuras
apresentam mais chances (60%) de evidenciar problemas no desenvolvimento.
A manifestação de dificuldades no desenvolvimento é muito variável e pode ser de ordem mental, física,
auditiva, visual ou afetiva/relacional. O déficit mental caracteriza-se por um estado de redução notável
do funcionamento intelectual significativamente inferior à média, que se inicia durante o período de
desenvolvimento da criança e está associado a limitações em pelo menos dois aspectos do
funcionamento adaptativo: comunicação, cuidados pessoais, atividades de vida diária, habilidades
sociais, utilização dos recursos comunitários, autonomia, aptidões escolares, lazer e trabalho. A hipóxia
perinatal e as infecções congênitas são as condições mais prevalentes que levam as crianças a
apresentar déficit mental.
Os distúrbios com predomínio motor (como, por exemplo, a paralisia cerebral) costumam ser
diagnosticados mais facilmente do que os de linguagem ou os cognitivos. No entanto, estes últimos têm
maior correlação com o progresso do desenvolvimento do que as alterações na evolução do
comportamento motor. Embora as deficiências graves possam ser reconhecidas ainda na infância,
deficiências mais discretas não são facilmente diagnosticadas antes dos três ou quatro anos de idade,
exigindo muita atenção dos profissionais na identificação oportuna.
Os distúrbios globais do desenvolvimento caracterizam-se por dificuldades na interação social e na
comunicação, sendo o Transtorno do Espectro Autista (TEA) uma condição que merece destaque e
atenção dos profissionais de saúde. Os distúrbios do desenvolvimento de predomínio relacional
caracterizam-se por distúrbios na interação social e na comunicação. Algumas crianças apresentam
déficits cognitivos, sendo o autismo a doença mais grave deste amplo espectro de entidades. Sinais
indicativos de sofrimento psíquico da criança devem ser identificados o mais precocemente possível,
pois intervenções tardias, após o segundo ano de vida, são mais difíceis de ser transformados, em
comparação com tratamentos que se iniciam precocemente, nos dois primeiros anos de vida.
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Infelizmente, os sinais indicativos de que algo não vai bem com a criança são pouco percebidos e ou
valorizados pelos profissionais, nos primeiros dois anos de vida. Assim, na investigação dos marcos do
desenvolvimento, o atraso ou ausência de alguns marcos podem denotar problemas no
desenvolvimento psíquico do bebê, tais como: bebê que não se aninha no colo nos primeiros meses de
vida, que não faz movimento de estender os braços para ser carregado por volta do quarto mês, que
evita o contato visual e corporal, que não reage quando levado frente ao espelho no oitavo mês, que
tapa os ouvidos para alguns sons como a voz humana e não reage a outros sons de intensidade maior
por volta do décimo oitavo mês. A solicitação de matriciamento com a equipe de saúde mental da
criança (Equipe Complementar), bem como o NASF-AB é necessária e deve ser imediata nesses casos,
para evitar a cristalização do Quadro e a perda de oportunidade. Quando houver suspeita de transtorno
de espectro autista (TEA) discutir com as equipes de Saúde Mental de referência. São sinais para
suspeita de TEA: criança com olhar distraído, que não olha fixamente, não responde a comandos verbais
direcionados a ele, dificuldade de socialização; com tendência ao isolamento social, atraso de fala e
linguagem, manias ou rituais de comportamento repetitivo e estereotipado.
A família, a escola, o meio ambiente e seus estímulos são fundamentais para o desenvolvimento do
bebê e podem modificar significativamente a forma de expressão da carga genética da criança, conceito
altamente em voga na atualidade e que recebe o nome de epigenética.

O tratamento de uma criança com distúrbio do desenvolvimento poderá ser individualizado ou ser feito
em grupo e depende muito de sua complexidade e das causas do problema. O adequado manejo poderá
variar, podendo ser feito mediante orientações aos pais ou cuidadores sobre a importância da relação
entre o desenvolvimento da criança e a maneira como eles lidam com isso. Nos casos de falta de
estímulo pode ocorrer por intermédio da interação dos pais com a criança. Ressalta-se que o tratamento
funcional deve ser instituído a todos os casos, independentemente da etiologia, o mais precocemente
possível (Estimulação Precoce). São objetivos gerais da Estimulação Precoce:
• Maximizar o potencial de cada criança por meio da estimulação em âmbito ambulatorial e
também em seu ambiente natural, estabelecendo o tipo, o ritmo e a velocidade dos estímulos
e designando, na medida do possível, um perfil de reação.
• Potencializar a contribuição dos pais ou responsáveis, de modo que eles interajam com a
criança de forma a estabelecer mutualidade precoce na comunicação e afeto, prevenindo o
advento de distúrbios emocionais e doenças cinestésicas.
• Promover um ambiente favorável para o desempenho de atividades que são necessárias para o
desenvolvimento da criança.
• Oferecer orientações aos pais e à comunidade quanto às possibilidades de acompanhamento
desde o período neonatal até a fase escolar da criança. Promover um modelo de atuação
multiprofissional e interdisciplinar.
• Consulte o Documento Diretrizes de Estimulação Precoce: crianças de zero a 3 anos com atraso
no
desenvolvimento
neuropsicomotor
disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_estimulacao_criancas_0a3anos_neurops
icomotor.pdf

A avaliação da saúde auditiva, dentro do acompanhamento do desenvolvimento da criança, merece
uma atenção mais detalhada, sobretudo porque o processo de maturação do sistema auditivo central
ocorre durante os primeiros anos de vida. Nesse período, a experiência auditiva é crucial para o
desenvolvimento das habilidades auditivas e linguísticas, para o desenvolvimento da fala, leitura e
escrita, promovendo o processo de aprendizagem. A perda auditiva na criança pode trazer um impacto
no seu desenvolvimento que varia de acordo com o grau da perda e de acordo com fatores
biopsicossociais envolvidos. Pode passar despercebida ou se manifestar como atraso no
desenvolvimento da linguagem oral. Assim, os sinais e sintomas mais comuns da perda auditiva são:
atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem; dificuldade de compreensão, de aprendizagem, de
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entender comandos verbais, de socialização, desatenção e nervosismo. Para identificar possíveis
mudanças na saúde auditiva em todo o desenvolvimento da criança o acompanhamento e
monitoramento auditivo efetivo são necessários.
As habilidades auditivas se desenvolvem em conjunto com maturação do sistema auditivo periférico e
central e tais habilidades estão diretamente relacionadas com o desenvolvimento de domínios
linguísticos (fala e compreensão) e cognitivos (atenção, memória, funções executivas). Abaixo é possível
verificar as etapas do desenvolvimento auditivo e do desenvolvimento de linguagem na infância:
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As perdas podem ser (1) congênitas, quando a criança nasce com a perda auditiva, que pode ser
identificada pela TANU (Teste da Orelhinha), (2) progressivas, quando a criança nasce com audição
normal e desenvolve perda auditiva no decorrer da infância e, neste caso, não são identificadas pela
Triagem Auditiva Neonatal e (3) temporária quando a criança apresenta uma perda auditiva transitória
devido a um comprometimento na condução do som até a orelha interna (cóclea), causada, por
exemplo, por infecção de ouvido (otite).
O monitoramento e acompanhamento auditivo efetivo são necessários para identificar oportunamente
alterações auditivas que podem repercutir no desenvolvimento da criança.
Profissionais de saúde, de educação e a família devem estar atentos aos sintomas de perda auditiva que
justifiquem encaminhamentos da criança para avaliação auditiva. Após o nascimento, a Triagem
Auditiva neonatal, já descrita neste documento, é um exame importantíssimo que vem sendo realizada
no primeiro mês de vida, a maioria ainda na maternidade. Posteriormente, outras estratégias de
triagem devem ser usadas com objetivo de prevenção e promoção da saúde auditiva.
O Instrumento de triagem auditiva infantil (ITAI), desenvolvido para investigar e identificar, em tempo
oportuno, crianças susceptíveis de apresentar alterações auditivas, com o intuito de minimizar os danos
causados pela deficiência auditiva na primeira infância, pode auxiliar a eSF na avaliação auditiva da
criança durante as consultas programadas de puericultura. Consiste de perguntas especificas para
crianças de três faixas etárias (Doze a 18 meses; 19 a 36 meses; e 37 a 48 meses), que investigam o
desenvolvimento da audição e linguagem, relacionadas aos marcos do desenvolvimento infantil de
crianças de cada faixas etária, conforme descrito no QUADRO 12. As perguntas são utilizadas como
critérios para considerar a possibilidade de risco de perda auditiva infantil e recomenda-se a realização
nas consultas de puericultura programadas para crianças de 12 até 48 meses (aos 12, 18, 24, 36 e
48meses. No momento da consulta durante a anamnese, as perguntas podem ser lidas em voz alta pelo
profissional de saúde para um dos responsáveis pela criança, preferencialmente aquele de maior
convivência. Como interpretar? Quando todas as perguntas, por faixa etária, tiverem a resposta “SIM”,
não é considerada uma situação de risco para perda auditiva. No entanto, a presença de pelo menos 1
(uma) pergunta como “NÃO”, deve ser considerada uma situação de risco para perda auditiva. Neste
caso, no exame clínico essa situação poderá ser confirmada ou não. Se SIM, a equipe de saúde da família
encaminhará a criança para avaliação auditiva na rede assistencial de Belo Horizonte, havendo
necessidade de monitoramento, de todos os casos, visando identificar em tempo oportuno crianças
susceptíveis de apresentar alterações auditivas e minimizar os danos causados pela deficiência auditiva
na primeira infância. Este instrumento está disponível no seguinte endereço eletrônico:
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Cartilha%20Sa%C3%BAde%20Auditiva%20no%20Am
biente%20Escolar.pdf
QUADRO 12. Formulário triagem auditiva específica para faixa etária de 12 a 48 meses de vida
Faixa
etária

Perguntas específicas para cada faixa etária

Resultado

12 a 18
meses

1. Você acha que a criança escuta bem?

1. SIM ( ) NÃO ( )

2. A criança demonstra reconhecer alguns sons familiares
imitando ou olhando em direção ao local de onde veio o som? (Ex:
campainha/porta; telefone/mesa; latidos/cão)

2. SIM ( ) NÃO ( )

3. A criança faz movimentos com o corpo quando começa a tocar
uma música?

3. SIM ( ) NÃO ( )

85

4. A criança atende a pedidos simples sem que as pessoas
necessitem fazer gestões de apoio para que ela compreenda o
que foi dito? (EX: pegar algum objeto, dar tchau, mostra partes do
corpo?)
5. A criança fala mais de 6 palavras e tenta falar frases curtas
(telegráficas)? Ex: dá papá, bebê que, mama dá?

5. SIM ( ) NÃO ( )
6. SIM ( ) NÃO ( )

6. A Criança fala novas palavras?
19 a 36
meses

4. SIM ( ) NÃO ( )

1. Você acha que a criança escuta bem?

1.SIM ( ) NÃO ( )

2. A criança repete o que escuta?

2. SIM ( ) NÃO ( )

3. A criança tenta falar frases com três ou mais frases
compreensíveis?
3. SIM ( ) NÃO ( )
4. Você acha que a criança entende o que as pessoas que
convivem com ela falam?

4. SIM ( ) NÃO ( )

5. A criança tenta conversar com as pessoas fazendo perguntas?

37 a 48
meses

6. As pessoas da família entendem quase tudo o que a criança
fala?

5. SIM ( ) NÃO ( )

1. Você acha que a criança escuta bem?

1. SIM ( ) NÃO ( )

2. A criança assiste TV e ouve música em volume normal

2. SIM ( ) NÃO ( )

3. Você acha que a criança entende a fala de pessoas que NÃO
convivem com ela?

3. SIM ( ) NÃO ( )

6. SIM ( ) NÃO ( )

4. SIM ( ) NÃO ( )

4. A criança consegue falar frases com quatro ou mais palavras
compreensíveis?
5. A criança fala e ou canta durante as brincadeiras?

5. SIM ( ) NÃO ( )

6. As pessoas que NÃO são da família entendem quase tudo o que
a criança fala?

6. SIM ( ) NÃO ( )

A Avaliação e acompanhamento da saúde ocular da criança, da mesma forma que a saúde auditiva,
precisa ser avaliada longitudinalmente, de forma criteriosa. Cerca de 90% das crianças com deficiência
visual no mundo vivem em países em desenvolvimento ou muito pobres, decorrente de causas
preveníveis ou tratáveis. No Brasil, as principais causas de baixa visão são a retinocoroidite por
toxoplasmose, a catarata infantil, o glaucoma congênito, a retinopatia da prematuridade, alterações do
nervo óptico e deficiência visual de origem cortical. A prevenção da deficiência visual por meio detecção
oportuna de problemas oculares em criança na infância deve ser rotina nos atendimentos da criança na
APS e serviços especializados de maior complexidade.
A visão é um dos mais importantes sentidos no desenvolvimento físico, psicoemocional e cognitivo
normal da criança. Desde o nascimento, os elementos anatômicos essenciais para o processamento
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visual estão presentes, porém não completamente desenvolvidos. O sistema visual da criança
amadurece durante a primeira década de vida, sendo o período mais crítico os primeiros 18 meses.
Uma vez que o desenvolvimento da criança ocorre de forma global envolvendo todas as áreas do
desenvolvimento motor, visual e cognitivo, de forma simultânea no processo evolutivo, deve-se então,
avaliar esta integração através de reações perceptivo-visuais como respostas visomotoras frente a
estímulos apresentados e sua interação (fixação, seguimento, exploração), que serão progressivamente
melhor coordenados de acordo com a idade cronológica.
O desenvolvimento motor e a capacidade de comunicação são prejudicados na criança com deficiência
visual porque gestos e condutas sociais são aprendidos pelo retorno das captações visuais. O
diagnóstico precoce de doenças, um tratamento rápido e efetivo e um programa de estimulação visual
precoce podem permitir que a criança tenha uma integração maior com seu meio. Sendo assim, já se
sabe que a pessoa com deficiência visual, cegueira ou baixa visão, tem prejuízo da sua função física e
cognitiva, mesmo após tratamentos clínicos e/ ou cirúrgicos e uso de correção óptica. Além disso, a
capacidade para realizar atividades e tarefas diárias com seu resíduo visual, ou seja, sua funcionalidade,
também pode estar comprometida.
Após o nascimento, antes da alta da maternidade, o rastreamento visual ativo, através da inspeção
externa e da realização do primeiro teste do reflexo vermelho, viabiliza (1) a detecção de potenciais
causas de anormalidades oculares tratáveis, (2) a adequada orientação terapêutica, (3) o
aconselhamento genético e (4) outras condutas de suporte às doenças oculares detectadas (catarata,
glaucoma, retinoblastoma, anormalidades da retina, doenças sistêmicas com manifestações oculares,
erros refrativos elevados). Uma vez detectados os fatores de risco ou a doença ocular, estes bebês
devem ser encaminhados imediatamente ao serviço oftalmológico especializado de referência.
No Cuidado à Saúde Ocular desde o pré-natal até o fim da infância não poderá faltar a identificação de
situações de risco (história
familiar e gestacional), exame clínico
com inspeção ocular e de anexos,
já descritos nesta Agenda, a realização do teste de reflexo vermelho até os três anos, a avaliação
funcional e a avaliação/ medida da acuidade visual de 5 a 16 anos, conforme QUADRO 13.

QUADRO 13. Roteiro Recomendado para a promoção da saúde ocular na
infância
ROTEIRO
PARA
PROMOÇÃO
DA SAÚDE
OCULAR NA
INFÂNCIA

10
ANOS

PRÉNATAL

3 ANOS
E

0A3
ANOS

1 MÊS
A5
ANOS

Identificação
de situações
de risco
Inspeção
ocular e
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5 ANOS
E
5 A 10
ANOS

E 1
MÊS A
MENOR
ES DE
16
ANOS

anexos

Profilaxia
da
Oftalmia
Neonatal
Rastreamento
de Retinopatia
da
Prematuridad
e – ROP
Teste do
Reflexo
Vermelho –
TRV
Avaliação
Funcional

Avaliação da
Acuidade
Visual

Medida da acuidade visual: Na criança de cinco anos ou mais, espera-se que a acuidade visual seja igual
ou próxima à normal para o adulto, isto é, 0,9 a 1,0 (20/20 a 20/25) na tabela de Snellen. Devido à
imaturidade cortical e ocular, a acuidade visual é muito baixa ao nascimento, aumentando
gradualmente durante o crescimento e amadurecimento do processo de desenvolvimento visual. Assim,
na fase pré-verbal, o potencial visual pode ser avaliado pela capacidade de fixaçāo e pelas respostas
comportamentais visomotoras aos estímulos apresentados, que são correspondentes à idade
cronológica (avaliaçāo funcional).
Atenção: Dos 5 aos 16 anos, a acuidade visual pode ser medida através do reconhecimento de símbolos
ou figuras, pela tabela de Snellen, estando preconizado nas consultas de 5 a 16 anos a sua realização
pela eSF. Caso seja encontrada alguma alteração visual, a criança ou adolescente devem ser
encaminhados para a consulta especializada em oftalmologia (QUADRO 13).
Teste do Reflexo Vermelho (Teste de Olhinho): Conforme já descrito, após alta da maternidade o TRV
deve continuar sendo realizado nas consultas médicas programadas de 0 aos 3 anos de idade. São
patologias detectáveis no “Teste do Olhinho”:
●

Retinoblastoma: Quanto aos tumores malignos intraoculares, o retinoblastoma é o mais
freqüente na infância. Existem dois tipos de retinoblastoma: os resultantes de uma
mutação somática, onde um fotorreceptor da retina sofreu uma mutação e desenvolveu o
tumor, e outra, resultante de uma mutação germinativa (universal), onde todas as células
do indivíduo carregam a mutação responsável pelo tumor. O retinoblastoma resultante de
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●

●

uma mutação somática é esporádico, sempre unilateral e raramente congênito. O
retinoblastoma decorrente de uma mutação germinativa é transmitido de forma
autossômica dominante, é bilateral em 30% dos casos e pode ser congênito. A incidência,
em torno de 1 para cada 15.000 nascidos vivos, varia conforme o nível de desenvolvimento
da região, sendo maior nos "países do primeiro mundo”, devido ao aumento da sobrevida
dos bebês com retinoblastoma que podem transmitir os genes para seus descendentes. No
Brasil, 60% dos retinoblastomas são diagnosticados tardiamente, quando já não é possível
salvar o olho, e às vezes nem a vida da criança. A presença de uma massa intra-ocular pode
interferir com o reflexo luminoso que vem da retina, e pode ser detectada pelo "Teste do
Olhinho”. A maior parte dos diagnósticos ocorrem
até os três anos de vida. A tendência
natural do tumor é crescer e causar destruição das estruturas intra-oculares. Se não
tratada, a doença ultrapassa os limites do globo ocular, invadindo a órbita e o nervo óptico
até o sistema nervoso central. Nos casos avançados a doença é fatal. O principal sinal do
retinoblastoma é a leucocoria, ou seja, o reflexo branco da pupila. O oftalmologista faz o
diagnóstico da doença por meio do exame de mapeamento da retina (exame de fundo de
olho com dilatação da pupila). O tratamento depende do estágio da doença e inclui laser,
quimioterapia, radioterapia ou enucleação (retirada do olho) nos casos intra-oculares
avançados.
Glaucoma congênito: O glaucoma congênito é uma das principais causas de cegueira na
infância. Geralmente é diagnosticado durante o primeiro ano de vida e, na maioria das
vezes, é bilateral. Características específicas incluem lacrimejamento, blefaroespasmo
(fechamento das pálpebras) e fotofobia (hipersensibilidade à luz) decorrente do edema
corneano e manifestada pela criança pelo ato de esconder o rosto da luz. O diagnóstico
diferencial deve incluir outras causas de anormalidade corneanas e lacrimejamento. Além
da tonometria, que nos informa sobre o controle da pressão intra-ocular, deve-se utilizar a
ultra-sonografia para documentação das modificações do diâmetro ântero-posterior do
globo ocular. O crescimento anormal do globo ocular, um sinal indireto da progressão do
glaucoma congênito é, geralmente, indicação de tratamento cirúrgico.
Catarata congênita: A catarata congênita ocorre em 0.4% dos nascidos vivos e é uma
importante causa de cegueira infantil, especialmente nos países "em desenvolvimento”,
devido à alta incidência de infecções congênitas. Nos países do "primeiro mundo”, a maior
causa de catarata congênita é genética, geralmente herdada de forma autossômica
dominante. A catarata congênita é a opacificação do cristalino presente em bebês,
geralmente presente desde o nascimento. Geralmente o estímulo luminoso incide na
retina e é transmitido ao cérebro para processar imagem. Quando ocorre opacificação do
cristalino, a entrada de estímulo luminoso pela retina diminui e, conseqüentemente, a
imagem fica borrada. A catarata pode ocorrer em um dos olhos ou em ambos. Nos casos
de catarata unilateral, o desenvolvimento da criança pode ocorrer normalmente e o
diagnóstico pode apresentar-se retardado. Catarata congênita pode gerar ambliopia, ou
olho preguiçoso, que é o mau desenvolvimento da visão por falta de estímulo luminoso
adequado durante a infância. A visão do ser humano se desenvolve até em torno de oito
anos de idade. Se durante essa fase da vida a criança não receber estímulo luminoso
adequadamente focado, pode gerar dificuldade de visão na idade adulta mesmo com todas
as estruturas oculares normais. A maior parte das cataratas congênitas não tem causa
específica. A causa conhecida mais comum é a rubéola congênita. Podem também ser
secundárias a outras doenças infecciosas, doenças metabólicas, hereditariedade ou a
algumas síndromes. No teste do reflexo vermelho feito pelo médico, ao incidir a luz do
oftalmoscópio direto sobre as pupilas de um bebê com catarata congênita, o reflexo
vermelho não será visto de maneira clara ou uniforme. Em casos de suspeita, é importante
avaliação com oftalmologista. É importante que o diagnóstico de catarata congênita seja
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●

feito o mais precocemente possível para indicação cirúrgica imediata em casos
necessários. O tratamento da catarata congênita depende da localização e da intensidade
da opacificação cristaliniana. Em casos de pequena opacificação, a visão não é muito
afetada. Pode-se somente tomar conduta expectante ou usar colírios que dilatam pupila
para permitir maior entrada de luz para a retina. É importante acompanhamento com
oftalmologista para avaliar se há necessidade de uso de tampão ou óculos mesmo que não
necessite de cirurgia. Quando a catarata interfere de maneira significativa na visão, há
indicação de cirurgia para remoção de catarata. Neste caso, o procedimento deve ser feito
o mais precoce possível para minimizar possibilidade de ambliopia. O cristalino apresenta
alto poder de refração e a sua remoção indica necessidade de correção adicional. Em casos
de bebês, é realizada a remoção cirúrgica do cristalino e posteriormente é promovida a
correção pós-operatória de grau (refração), com óculos ou lentes de contato. Em crianças
maiores, é possível o implante de lente intra-ocular durante a cirurgia para substituir o
cristalino. O acompanhamento com oftalmologista deve ser rigoroso em casos de
diagnóstico de catarata congênita, tanto nos casos que necessitam de cirurgia, como nos
casos que só requerem observação, para atualização frequente da refração e evitar
ambliopia.
Retinopatia da prematuridade: O TRV não é adequado para detectar a retinopatia da
prematuridade (pois só o faz tardiamente) (página XX).

Diretrizes e cuidados clínicos para prevenção e cuidados à saúde ocular da criança no pré-natal, parto e
nascimento, infância e adolescência que devem ser desenvolvidos nas consultas programadas na APS
estão apresentados em “Diretrizes de Atenção à Saúde Ocular na Infância: Detecção e Intervenção
Precoce
para
Prevenção
de
Deficiências
Visuais”,
disponíveis
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_saude_ocular_infancia_prevencao_deficiencias_
visuais.pdf

4.2.1.2. Acompanhamento do estado nutricional da criança
A avaliação do estado nutricional da criança é de extrema importância na identificação das condições de
risco, no diagnóstico clínico/nutricional e no planejamento de ações de promoção à saúde e prevenção
de doenças. O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança na puericultura permite
a detecção precoce de distúrbios nutricionais primários ou secundários. Uma anamnese e exame clínico
cuidadosos, juntamente com o acompanhamento longitudinal do crescimento da criança monitorado
nas curvas de crescimento são imprescindíveis neste cuidado, com registro dos dados no prontuário
eletrônico e na caderneta da criança. A identificação oportuna da situação de risco nutricional e a
garantia da monitoração contínua do crescimento fazem da avaliação clínica e nutricional um
instrumento essencial para que os profissionais de saúde conheçam as condições de saúde das crianças
acompanhadas. O acompanhamento e conhecimento longitudinal de crescimento e a identificação de
desvios alterados do ganho pondero-estatural em relação aos padrões é um instrumento
importantíssimo na prevenção e no diagnóstico oportuno de distúrbios nutricionais. Cabe ressaltar que
algumas deficiências nutricionais específicas podem ocorrer sem comprometimento antropométrico
imediato e sua detecção depende da realização de cuidadosa anamnese clínica/nutricional. A fome
oculta, deficiência isolada ou combinada de micronutrientes, pode ser identificada e confirmada
utilizando-se métodos dietéticos, clínicos e bioquímicos, que também fazem parte da avaliação do
estado nutricional.
Assim, a avaliação nutricional da criança engloba: acompanhamento longitudinal atento do crescimento
e desenvolvimento, anamnese clínica e nutricional detalhada (quantitativa e qualitativa), exame físico
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detalhado, aferição e interpretação dos parâmetros antropométricos, avaliação da composição corporal
por meio de antropometria e exames bioquímicos.
Na avaliação antropométrica deve ser considerado que o processo de crescimento é complexo e
multifatorial, engloba a composição genética do indivíduo e fatores hormonais, nutricionais e
psicossociais. Apesar disso, a criança geralmente cresce de maneira muito previsível. O desvio desse
padrão normal de crescimento pode ser a primeira manifestação de uma grande variedade de doenças,
tanto endócrinas como não endócrinas. Portanto, é de extrema importância a avaliação frequente e
acurada do crescimento de uma criança, considerado um dos melhores indicadores de saúde da criança.
A evolução do crescimento expressa as condições de vida da criança no passado e no presente.
O crescimento ocorre de maneira diferente em cada fase da vida. Na fase intra-uterina a média da
velocidade de crescimento do feto é de 1,2 a 1,5 cm/sem, mas apresenta grandes variações. No meio da
gestação é de 2,5 cm/sem e diminui para quase 0,5 cm/sem bem perto do nascimento. O final da
gestação é caracterizado, portanto, por baixa velocidade de crescimento e intenso ganho ponderal. Na
fase do lactente o primeiro ano de vida é caracterizado por maior velocidade de crescimento (cerca de
25 cm/ano), sobretudo nos primeiros seis meses. A partir do segundo ano reduz para 15 cm/ano. Na
fase pré-púbere, período entre o terceiro ano de vida e o início da puberdade, o crescimento é mais
estável, de aproximadamente 5-7 cm/ano, embora a velocidade de crescimento possa sofrer oscilações.
Portanto, a avaliação em curtos períodos (menor de seis meses) pode levar a erro. Na fase puberal o
crescimento puberal ocorre mais cedo nas meninas do que em meninos, porém o estirão puberal nos
meninos é maior. A fase puberal final é caracterizada por crescimento lento, de cerca de 1 a 1,5 cm/ano,
sobretudo na região do tronco, com duração média de três anos.
O estado nutricional é o resultado do equilíbrio entre o consumo de nutrientes e o gasto energético do
organismo para suprir as necessidades nutricionais e pode ter três tipos de manifestação orgânica: a
Eutrofia ou adequação nutricional, manifestação produzida pelo equilíbrio entre o consumo e as
necessidades nutricionais, a Carência Nutricional, situação em que deficiências gerais ou específicas de
energia e nutrientes resultam na instalação de processos orgânicos adversos à saúde e Distúrbio
Nutricional entendido como problemas relacionados ao consumo inadequado de alimentos, tanto por
escassez quanto por excesso, como a desnutrição proteico-calórica e a obesidade.
Em serviços de saúde, o método de escolha a ser usado na avaliação do estado nutricional em crianças
típicas é a utilização de curvas de crescimento, disponíveis na Caderneta da Criança, que utiliza como
parâmetros para avaliação do crescimento em menores de 10 anos os seguintes gráficos de crescimento
da OMS, por idade e gênero e em score Z: perímetro cefálico (de zero a 2 anos), peso para a idade (de
zero a 2 anos, de 2 a 5 anos e de 5 a 10 anos), comprimento/estatura para a idade (de zero a 2 anos, de
2 a 5 anos e de 5 a 10 anos), índice de massa corporal (IMC) para a idade (de zero a 2 anos, de 2 a 5 anos
e de 5 a 10 anos). A altura para a idade é um indicador de crescimento da criança e, no Brasil,
representa o déficit antropométrico mais importante. O índice de massa corporal (IMC) teve seu uso
validado em crianças como bom marcador de adiposidade e sobrepeso, além do fato de que seu valor
na infância pode ser preditivo do IMC da vida adulta, mas de forma alguma substitui as outras curvas.
Assim, recomenda-se, longitudinalmente, a plotagem do peso, estatura/comprimento e preenchimento
de todas as curvas por idade e gênero (OMS) desde o nascimento, disponíveis na Caderneta da Criança e
prontuário eletrônico/PBH. A história clínica, anamnese, exames físico e laboratorial, bem como o
acompanhamento longitudinal do peso em relação à altura, nos permite definir o diagnóstico
nutricional da criança. Na APS, reuniões de matriciamento são importantes para construção do caso
clínico que envolve sinais e sintomas nutricionais mais complexos e, se necessário, a criança poderá ser
referenciada para atendimento ou avaliação com o nutricionista da equipe do NASF-AB, de forma
compartilhada com eSF e/ou pediatra, com oferta inclusive de consultas individuais e atividades
coletivas com participação também da família.
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O Protocolo do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN (Brasil, 2008) com orientações
importantes para o uso dos instrumentos de avaliação nutricional é uma boa leitura complementar para
as eSF. Na avaliação nutricional para crianças prematuras, com neuropatias ou síndrome de Down
devem ser utilizadas curvas de crescimento específicas para cada caso. O acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento da criança prematura está descrita adiante (pagina XX).
Observação: as classificações nutricionais realizada usando como referência as curvas de crescimento
são um dos parâmetros para diagnósticos e, portanto não definem o diagnóstico, que deve ser definido
no acompanhamento longitudinal usando parâmetros clínicos, nutricionais e laboratoriais. Portanto as
crianças devem ser acompanhadas na APS e serviço especializado de acordo com a Nota técnica já
citada acima.
Os critérios de avaliação nutricional de crianças com neuropatias estão disponíveis no documento
“Instrutivo de Avaliação Nutricional e Cálculo das Necessidades Energético Proteicas, SMSA/PBH, 2018,
encontrada no endereço eletrônico:

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/avaliacaonutricional-final.pdf
As curvas de crescimento indicadas para acompanhamento do crescimento de crianças com Síndrome
de
Down
(CDC,
2015)
estão
disponíveis
no
seguinte
endereço
eletrônico:
https://www.sbp.com.br/departamentos-cientificos/endocrinologia/graficos-de-crescimento
As diretrizes para a Atenção a Pessoa com Síndrome de Down (Brasil, 2013) estão disponíveis no
endereço:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_pessoa_sindrome_down.pdf
Marcadores de consumo alimentar
Conhecer o padrão de consumo alimentar, tanto do indivíduo como da coletividade, é essencial para
orientar as ações de atenção integral à saúde da criança e promover a melhoria do perfil alimentar e
nutricional da população nessa faixa etária. A caracterização da alimentação permite a identificação de
comportamentos de risco e orientação alimentar e nutricional em tempo oportuno. O Ministério da
Saúde adota um modelo de formulário de marcadores de consumo alimentar diferenciado por faixa
etária, que são: crianças menores de 6 meses, crianças de 6 a 23 meses e crianças acima de 2 anos. Essa
especificidade é necessária em função das diretrizes para aleitamento materno exclusivo e
complementado, das mudanças do comportamento alimentar e das recomendações por idade para uma
alimentação balanceada. Esses formulários encontram-se disponíveis no prontuário eletrônico/PBH,
sendo o registro dos marcadores fundamentais para a avaliação, orientação, comparação e análise da
situação alimentar da população. Os marcadores de aleitamento materno estão descritos na pagina XX.
4.2.1.3. Acompanhamento da imunização da criança
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) coordena no país as ações de vacinação com o objetivo de
erradicar, eliminar e controlar as doenças imunopreveníveis no território brasileiro. A vacinação é a
maneira mais eficiente de evitar diversas doenças imunopreveníveis, como a varíola (declarada
mundialmente erradicada em 1980), a poliomielite/paralisia infantil (eliminada das Américas em 1994),
sarampo, tuberculose, rubéola, gripe, hepatite A e B, febre amarela, entre outras.
A continuidade do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança necessariamente
deve incorporar as ações de imunoprevenção para o cuidado integral nos Centros de Saúde. As equipes
devem se organizar para acompanhar a cobertura vacinal de sua área e realizar o monitoramento e a
busca ativa das crianças com vacinas atrasadas. O atraso vacinal pode ser um indicativo de dificuldades
de acesso ou outras situações de vulnerabilidade enfrentadas pela família. Essas ações de vigilância são

92

essenciais para a prevenção de doenças e agravos, além de ampliar a cobertura vacinal. Todos os
momentos da criança no Centro de Saúde devem ser uma oportunidade de conferência da imunização
na caderneta da criança. O horário de funcionamento contínuo da sala de vacina deve ser garantido,
sem restrição de horários, de forma a não perder oportunidades de vacinar todas as crianças.
As atividades da sala de vacinação devem ser desenvolvidas pela equipe de Enfermagem treinada e
capacitada para o manuseio, a conservação, o preparo e a administração, o registro e o descarte dos
resíduos das atividades de vacinação. A vacinação segura é fator determinante para o sucesso dessa
iniciativa e todos os possíveis eventos adversos devem ser notificados para possibilitar a avaliação e a
investigação de suas causas. Todas as vacinas dispensadas para uma criança também precisa ser
registrada na Caderneta da Criança para que a vacinação esteja sempre atualizada no cartão.
Em todas as consultas subsequentes seja em demanda programada ou espontânea ou em qualquer
momento em que a criança estiver presente no Centro de saúde é momento de avaliar a sua imunização
e de atualizá-la. Consulte a instrução normativa referente ao calendário nacional de Vacinação 2020,
disponível no endereço eletrônico: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/04/Instru----oNormativa-Calend--rio-Vacinal-2020.pdf
O Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie) em Belo Horizonte, em funcionamento na
Regional Centro-Sul, tem infraestrutura e logística específica, com profissionais especializados e
destinados ao atendimento de grupos populacionais com condições clínicas que justificam a utilização
de imunobiológicos especiais, como por exemplo, crianças com imunodeficiências congênitas, crianças
expostas ou infectadas pelo HIV e outras crianças em situações específicas. Horário de funcionamento e
endereço do CRIE:
•
•
•

Rua Paraíba, 890, Savassi – Belo Horizonte.
Horário de funcionamento: segunda a sexta das 7h30 às 18h. Sábados, domingos e feriados das
8h às 18h (a unidade fecha para almoço entre 12h e 14h, por uma hora).
Contatos: 3277-7726 / 3277-5301
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4.3. Acompanhamento da criança de alto risco clínico e vulnerabilidade social
A prioridade na organização da assistência aos recém-nascidos e crianças com vulnerabilidade clínica
e/ou desprotegidos socialmente (crianças de alto risco) vem de encontro com o compromisso assumido
pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte de reduzir a mortalidade infantil, acompanhar
longitudinalmente o crescimento e desenvolvimento da criança, desenvolver a vigilância em saúde
visando à integralidade do cuidado, promoção da qualidade de vida e da equidade. Neste contexto, esta
atenção deve ser uma necessidade absoluta, por serem crianças que demandam assistência qualificada
e oportuna, assim como seus familiares. No Centro de Saúde propõe-se estreitar os vínculos e laços
assistenciais com aqueles que mais precisam, priorizando no cotidiano do serviço o acolhimento
imediato, cuidado e proteção à família e criança, juntamente com uma abordagem consistente do risco
e de vigilância em saúde. A abordagem de risco garante que a atenção adequada à saúde (imediata e
continuada) será destinada a cada criança (mulher e família), sem perda de oportunidade. Significa não
deixar de responder de forma qualificada e resolutiva à situação em que pode haver graves prejuízos à
saúde da criança, muitas vezes com risco de vida, desencadeando sempre que necessário ações
estratégias específicas para minimizar os danos com o adequado acompanhamento de saúde,
programação de visitas domiciliares para vinculação das famílias, com realização de busca ativa
daqueles sem o acompanhamento programado. Para casos de extrema vulnerabilidade, as eSF devem
solicitar apoio para identificação das demandas singulares e construção do plano terapêutico singular,
conforme diretrizes institucionais. Atenção redobrada deve ser ofertada para as situações de famílias
sem nenhuma rede de apoio familiar/social.
Como já citado anteriormente, criança em condição de vulnerabilidade clínica e social refere-se àquela
exposta a situações em que há maior chance de evolução desfavorável, que pode já estar presente na
gravidez (período fetal), no nascimento (RN de risco ao nascer) ou acontecer ao longo da vida da
criança. A gestante, a criança e as famílias expostas as vulnerabilidades devem ser prontamente
reconhecidas pela equipe de saúde, pois demandam atenção especial e prioritária, não apenas da
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saúde, mas das políticas públicas básicas de forma integrada. Estas crianças têm maior possibilidade de
necessitarem de internações, mais chance de desenvolver desnutrição e obesidade, doenças crônicodegenerativas na vida adulta (hipertensão arterial sistêmica, infarto do miocárdio, acidentes vasculares
cerebrais e diabetes), bem como agravos psíquicos repercutindo negativamente no rendimento escolar.
O calendário de consultas de rotina para as crianças do grupo de alto risco recomendado no primeiro
ano de vida é: no 5º dia e nos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º meses de vida. No segundo
ano nos 18º e 24º meses. A partir do 2º ano de vida, ofertar consultas anuais, próximas ao mês do
aniversário, que devem ser mantidas durante a infância e adolescência! Verificar, na Caderneta da
Criança, 2019, o espaço para registro de dados de cada consulta.
Observação: calendário acima pode ser dinâmico, de forma que em cada consulta a situação da criança
deve ser avaliada e atualizada, verificando-se inclusive qual a distância necessária para a próxima
consulta, no momento avaliado.
Famílias em situações de vulnerabilidade também podem ser fortalecidas por meio de visitas
domiciliares bem estruturadas, visando, sobretudo a escuta e apoio às mulheres em situação de
extrema pobreza, a partir da identificação de suas demandas prioritárias, juntamente com amparo na
construção de vínculos afetivos com os filhos ampliando o estímulo ao DPI. O pediatra, o NASF-AB e o
assistente social podem contribuir muito nesta atenção, matriciando e capacitando as eSF,
principalmente o ACS, na abordagem à família e avaliação das situações de desproteçao social e no
acesso aos direitos sociais.
4.3.1. Atenção às crianças em risco de infecção respiratória grave
As doenças respiratórias são muito frequentes na infância e responsáveis por grande número de
internações e mortalidade em crianças. As eSF devem conhecer as diretrizes dos protocolos
assistenciais, participar dos processos de educação permanente para qualificar a assistência e fortalecer
o processo de vigilância e monitoramento dos casos de crianças do território com maior risco de
desenvolver insuficiência respiratória (criança com asma, egresso hospitalar, crianças com
comorbidades como prematuridade, pneumopatias, cardiopatia ou outras condições crônicas).
Especificamente com relação aos cuidados e prevenção de morbimortalidade em crianças inseridas na
puericultura de alto risco, mais suscetíveis a desenvolver infecção respiratória grave viral e bacteriana,
as eSF devem orientar as famílias com relação aos cuidados e medidas de prevenção da
transmissibilidade de doença respiratória em crianças (QUADRO 14). Nas visitas domiciliares observar se
as residências oferecem condição de realização de medidas de higiene e prevenção para viabilizar apoio
à família.
QUADRO 14. Medidas de prevenção da transmissibilidade de doença respiratória em crianças
Medidas gerais / cuidados básicos

Cuidados com pacientes que fazem
parte dos grupos de risco
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Medidas para controle da transmissão
na APS e UPA

•

Orientar os familiares quanto à
importância
da
higienização
correta das mãos;

•

Higienizar as mãos antes e após
contato com doentes;

•

Limitar o contato com pessoas
infectadas;

•

Intensificar os cuidados de higiene
pessoal;

•

Fazer desinfecção das superfícies
expostas às secreções corporais
com agua e sabão,

•

Uso de máscaras sempre que
indicado.

•

Evitar locais com aglomeração de
pessoas,

•

Reforçar juntos as creches as
medidas de higiene respiratória e
de
prevenção
da
transmissibilidade;

•

Evitar exposição passiva ao fumo;

•

Vacinar contra Influenza crianças a
partir dos 6 meses de vida, de
acordo com critérios do Programa
Nacional de Imunização do
Ministério da Saúde;

•

Administração de palivizumabe
para prevenção de infecção pelo
VSR, conforme instruções e
critérios
de
inclusão,
disponibilizados no QUADRO 15.

•

Lavar as mãos antes e após
contato com qualquer paciente ou
material biológico e equipamentos
ligados ao paciente;

•

Identificar
precocemente
os
suspeitos e instituir as precauções
de contato;

•

Manter precauções de contato
para todos os pacientes com
doenças respiratórias;

•

Lavagem das mãos antes e após
contato com o paciente e seus
pertences;

•

Uso de luvas e capote para
manipulação do recém-nascido e
criança, sempre que necessário;

•

Uso de máscara e óculos de
proteção de acordo com a
possibilidade de contato direto
com secreções e aerossolização de
partículas, como por exemplo,
durante aspiração de vias aéreas;

•

Proibir a entrada de visitantes com
infecção do trato respiratório;

A eSF deve estar atenta às medidas profiláticas de vacinação, sobretudo a vacina contra influenza, com
busca ativa dos faltosos, bem como à prescrição de Palivizumabe para prevenção de infecção pelo Virus
Sincicial Respiratório (VSR), segundo critérios disponibilizados no QUADRO 15. A eSF deve indagar aos
pais e cuidadores das crianças que preenchem os critérios de inclusão de Palivizumabe se
providenciaram a marcação da aplicação junto a Farmácia de Minas, além de acompanhar durante as
consultas de rotina se as aplicações de fato foram realizadas no local indicado pela Farmácia de Minas.
Esta informação também deverá ter sido registrada na Caderneta da Criança pelo serviço responsável
pela aplicação. Informações sobre o Modelo de Ficha de Solicitação de Palivizumabe, dentre outras,
podem ser encontradas no Protocolo instituído pela Portaria Conjunta nº 23, de 3 de outubro de 2018
(QUADRO 15).
QUADRO 15. Instruções e critérios para dispensação do palivizumabe
Local para autorização
marcação da aplicação

e

Farmácia de Minas
Endereço: Avenida do Contorno, 8495, Bairro Santo Agostinho,
Belo Horizonte. Horário de Funcionamento: 7h às 18h.
Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde – SES/MG
Telefone: (31) 32449400

Local
de
aplicação
(será
agendado pela Farmácia de

Maternidade Odete Valadares, Maternidade Hospital Odilon
Behrens (HOB), Hospital Julia Kubitschek, Hospital Sofia Feldman,
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Minas)

Hospital João Paulo II, URS Saudade, URS Padre Eustáquio

Critérios de inclusão

•

Prematuros com idade gestacional ≤ 28 semanas (até 28
semanas e 6 dias) com idade inferior a 1 ano (até 11 meses e
29 dias);

•

Crianças com idade inferior a 2 anos (até 1 ano, 11 meses e 29
dias) com doença pulmonar crônica da prematuridade,
displasia broncopulmonar, ou doença cardíaca congênita com
repercussão hemodinâmica demonstrada

Doses aplicadas na sazonalidade

Posologia: 15 mg/kg de peso corporal, uma vez por mês durante o
período sazonal totalizando no máximo 5 doses anuais.
Atenção: o número total de doses por criança dependerá do mês
de início das aplicações e varia de 1 a 5 doses. Crianças nascidas
durante a sazonalidade do VSR, provavelmente receberão menos
que 5 doses. Não haverá aplicação após o término da
sazonalidade.

Acesso eletrônico ao protocolo
(Portaria Conjunta nº 23, de 3 de
outubro de 2018)

http://www.in.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/44708464/do1-201810-10-portaria-conjunta-n-23-de-3-de-outubro-de-2018-44708345

4.3.2. Atenção integral à saúde da criança prematura
A prematuridade, bem como o baixo peso ao nascer, são condições consideradas de risco para os bebês,
que podem apresentar diversas alterações clínicas nutricionais, de crescimento e desenvolvimento. A
prematuridade é a principal causa de morte no primeiro ano de vida no Brasil. Além disso, bebês
prematuros apresentam maior risco de alterações no neurodesenvolvimento e de eventos crônicos na
vida adulta como hipertensão, diabete, dislipidemias e obesidade. Com os avanços da tecnologia nas
unidades neonatais, cada vez mais crianças sobrevivem e precisam de cuidados de uma rede de atenção
bem preparada, seja nas Maternidades, nos ambulatórios de seguimento e na Atenção Primária à
Saúde.
●

●

É considerado recém-nascido pré-termo (RNPT) todo bebê que nasceu antes de 36 semanas e 6
dias de gestação. Quanto mais cedo for o nascimento, maior será sua imaturidade e
provavelmente maior o risco de morrer ou de apresentar complicações clínicas no período
neonatal e de adquirir doenças associadas, que poderão acompanhá-lo durante toda a vida.
É considerado recém-nascido de baixo peso ao nascer todo bebê a termo ou pré-termo com
peso de nascimento menor de 2500 g.

Ao nascer prematuramente, o bebê apresenta nível de desenvolvimento compatível com sua idade
gestacional. Seu organismo encontra-se imaturo e frágil para dar resposta ao que lhe é solicitado, como
regular sua temperatura, respiração, dentre outras funções, sendo por isso mais vulnerável.
São considerados de maior risco clínico todos os recém-nascidos com PN abaixo de 1.500 g e de extremo
risco clínico aqueles que nasceram com menos de 1.000 g e/ou IG menor do que 28 semanas, cuja
atenção hospitalar segue protocolos específicos. Essas crianças necessitam maior vigilância pelas
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equipes da Atenção Primária à Saúde quanto ao seu crescimento, desenvolvimento e especialmente às
suas necessidades de acompanhamento especializado.
Uma estratégia relevante para a redução da mortalidade neonatal do prematuro é o Método Canguru,
instituído como política pública no Brasil no início deste século, como modelo de atenção perinatal
voltado para o cuidado qualificado e humanizado, de forma a consolidar boas práticas no pré-natal e
nascimento, acolhimento ao recém-nascido e sua família na unidade neonatal.
São pilares do Método Canguru o cuidado integral e qualificado ao recém-nascido, seus pais e família;
respeito às individualidades; a promoção do contato pele a pele precoce e prolongado; promoção do
aleitamento materno e envolvimento dos pais e familiares nos cuidados com o recém-nascido.
O Método Canguru busca minimizar os efeitos adversos do nascimento prematuro e propõe qualificar o
cuidado neonatal, por meio da observação integral da criança e família; valoriza o momento evolutivo
do recém-nascido e de seus pais com manejos compatíveis com as diferentes idades gestacionais e
promove a participação da família nos cuidados com o recém-nascido durante sua internação e após a
alta.
As principais vantagens do método canguru são:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reduz o tempo de separação entre o recém-nascido e seus pais;
Facilita o processo interativo mãe-pai-bebê e o vínculo afetivo familiar;
Estimula o aleitamento materno, garantindo maior frequência, precocidade e duração;
Possibilita ao bebê controle térmico adequado;
Favorece adequada estimulação sensorial à criança;
Reduz estresse e dor;
Contribui para o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê;
Contribui para a redução do risco de infecção hospitalar;
Contribui para a redução da mortalidade neonatal;
Possibilita maior competência e confiança dos pais no cuidado do seu filho, inclusive após a alta
hospitalar;
Qualifica a articulação entre os pontos de atenção
Contribui para a inclusão da criança na família e para a construção de redes de apoio;
Melhora a comunicação da família com a equipe de saúde.

A primeira etapa do Método Canguru tem início no pré-natal da gestante de risco, passa pelo parto e
nascimento e segue pela internação do recém-nascido na unidade neonatal, em geral na UTI neonatal.
Os pais têm direito a livre acesso e permanência durante as 24 horas ao lado do filho. A posição canguru
é orientada e estimulada já nesta primeira etapa a partir da estabilidade clínica do RN e do desejo de
seus pais.
Na segunda etapa do Método Canguru, a mãe é convidada a ficar com seu recém-nascido na Unidade de
Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa) em tempo integral. Esse período funciona como um
“estágio” antes da alta hospitalar, no qual a mãe assume cada vez mais os cuidados do filho sob a
orientação da equipe. O aleitamento materno é prioridade de toda equipe neonatal por meio de apoio e
acompanhamento que envolve especialmente a mulher, mas também toda a família.
A terceira etapa do Método Canguru tem início com a alta hospitalar. A criança se encontra estável
clinicamente, em aleitamento materno, necessita de cuidados quanto a sua estabilidade térmica e
ganho de peso, porém não precisa mais do suporte hospitalar. Dessa forma, ela recebe alta da
maternidade, acompanhado no Centro de Saúde, em cuidado compartilhado com os ambulatórios de
follow-up da maternidade na qual nasceu ou pelo ambulatório da URS Saudade (QUADRO 1). Após a
alta, que deve ter sido agendada de acordo com as diretrizes do Programa de Alta Responsável,
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recomenda-se um atendimento em visita domiciliar em até 72 horas e mais dois atendimentos em dias
alternados na primeira semana, dois atendimentos na segunda semana e, a partir da terceira semana,
um atendimento semanal até que a criança complete o peso de 2.500g. A partir daí pode ser
acompanhado de acordo com o calendário para criança de alto risco, desde que o bebê esteja evoluindo
bem. Assim, em conjunto com os ambulatórios das maternidades e da URS Saudade, as equipes de
Saúde da Família que já haviam iniciado o cuidado com a gestante no pré-natal continuam cuidando da
mulher e de sua criança egressa da unidade neonatal, com apoio também de pediatras e de
profissionais do NASF-AB, garantindo-lhes a continuidade do cuidado integral, o estímulo à
amamentação e a posição canguru, observação longitudinal do ganho de peso e das curvas de
crescimento e desenvolvimento, tratamento de intercorrências e avaliação da necessidade de
reinternação, além do apoio à adaptação familiar na volta do RN para casa. Outros especialistas poderão
estar acompanhando, conforme necessidade clínica. A alta do bebê para a terceira etapa do canguru
poderá ser dada a partir do peso de 1.800g, mas sempre dependendo de suas condições clínicas e das
condições da família. O bebê que se encontra com peso de 2.500g já deve receber alta do Método
Canguru. O desligamento do acompanhamento da criança no ambulatório especializado e/ou
Maternidade em conjunto com Centro de Saúde deve ocorrer após discussão e avaliação conjunta entre
as equipes multiprofissionais do ambulatório e equipes de Saúde da Família com apoio do Pediatra.
QUADRO 16. Proposta agenda após alta da maternidade da criança prematura na Terceira Etapa do
Método Canguru, até completar 2.500g
Dias
da
semana
1ª semana

2ª semana

D

Segunda

Terça

Quarta

Consulta
domiciliar

Sexta

Consulta

Consulta

Maternidade

Centro de
Saúde

Consulta

Consulta

Maternidade

Centro de
saúde

3ª semana

Semanas
subsequentes

Quinta

S

Consulta

Manter uma consulta por semana até completar 2500 g, seguindo depois o calendário para criança
de alto risco, se estabilidade clínica. O acompanhamento no ambulatório especializado poderá
continuar até estabilização.

ATENÇÂO: quais RNPT devem ser acompanhados pela Atenção Primária à Saúde juntamente com
ambulatórios especializados, durante um período determinado? Especialmente aqueles com IG ≤ 34
semanas e aqueles que apresentarem indicadores de risco para o seu crescimento e desenvolvimento,
tais como: asfixia, displasia broncopulmonar (DBP), hemorragia periintraventricular (HPIV) ou
enterocolite necrosante (ECN), dentre outros. Nesses casos, é importante o apoio matricial do NASF-AB
especialmente por meio de consultas conjuntas, ou seja, simultâneas, com enfermeiro e médico da eSF,
considerado um importante espaço de educação permanente.
No pré-natal e antes da alta da maternidade sempre é importante averiguar se a família vive em
condições dignas de vida, com moradia adequada para ela, o novo filho e outros membros, bem como
identificar situações clinicas graves que ainda não estão sendo devidamente cuidadas, visando
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diagnóstico ampliado para construção de plano terapêutico singular familiar, bem como intersetorial de
amparo à família. Lembrar que algumas mães optam por ficar transitoriamente em casa de familiares
localizadas em regionais distantes do Centro de Saúde de Referência. Estratégias de comunicação
devem ser construídas entre as equipes da Maternidade e do Centro de Saúde de referência para um
cuidado efetivo.
É importante que as eSF reforcem com a família a manutenção da posição canguru em casa propiciando
proteção e cuidados relativos ao seu momento evolutivo, por maior tempo possível até que o bebê
complete 2500g, diminuindo as intercorrências clínicas, dentre as quais apneia. Além disso, a equipe da
APS, mesmo antes da alta do bebê prematuro da Maternidade, deve orientar os cuidados diários e
preparar a família para o acompanhamento pós-alta.
Os agentes comunitários de saúde (ACS) devem ser orientados para identificar, nas visitas domiciliares,
principalmente na supervisão do enfermeiro, os sinais de risco do RN no domicílio e encaminhá-lo para
avaliação da equipe de saúde: enfermeiro ou médico da eSF ou pediatra de apoio, que por sua vez irão
avaliar a necessidade de orientar a família na busca de outros atendimentos.
Alguns RNPT serão acompanhados apenas pela APS por não preencherem os critérios de inclusão dos
serviços especializados, como, por exemplo, os recém-nascidos pré-termo tardio (RNPTT), que são
aqueles nascidos com IG entre 34 e 36 semanas e 6 dias. Esses, se clinicamente bem, serão
acompanhados apenas pela APS. No entanto, os RNPTT quando comparados aos recém-nascidos a
termo (RNT), têm um risco de morbidade neonatal sete vezes maior, uma taxa de readmissão que é de
duas a três vezes maior nos primeiros quinze dias após alta, um risco de mortalidade três vezes maior,
além de maior risco para desenvolver distúrbios neuromotores e dificuldades de crescimento. Ou seja,
são crianças que devem receber atenção cuidadosa, pois se apresentarem sinais sugestivos de que não
seguem os padrões de crescimento e de desenvolvimento esperados devem ser avaliados em conjunto
com NASF-AB ou em serviço especializado.
Conceitos fundamentais
Para um acompanhamento mais adequado das crianças prematuras, precisamos conhecer algumas de
suas particularidades.
Idade gestacional (IG): o que é e quais são os métodos de avaliação? A idade gestacional corresponde ao
número de semanas gestacionais que o bebê possui ao nascimento. Existem várias maneiras de se
calcular a IG e, muitas vezes, no relatório de alta, pode constar uma IG diferente dependente do método
utilizado. Pode-se usar como referência a data da última menstruação (DUM) e o ultrassom gestacional
(USG). Porém, mesmo a DUM, que é considerada padrão ouro, depende da informação correta por
parte da gestante. Por outro lado, o USG para esta finalidade é mais confiável quanto mais cedo for
realizado (até 12 semanas), pois após este período a margem de erro poderá ser de até duas semanas.
Após o nascimento do bebê, dois métodos de avaliação da IG são usados, que consideram as
características do RN e dão pontos para cada aspecto avaliado: o Capurro Somático (indicado para os RN
a termo) e o New Ballard (indicado para os RNPT). Este último deve ser utilizado no prematuro no pósnatal. Caso a unidade neonatal ainda esteja utilizando o Capurro somático, embora não seja indicado
para RN com peso abaixo de 1.500 g, deve-se conferir a idade gestacional com o ultrassom (US) do
primeiro trimestre e/ou com a Data da Ultima Menstruação para tentar dar maior confiabilidade à IG.
Classificação do Peso ao nascimento e acompanhamento longitudinal em curvas de crescimento
Os pesos ao nascer podem ser: adequados, pequenos ou grandes para a idade gestacional (AIG, PIG,
GIG). Para avaliação usa-se a IG e o Peso de nascimento aplicado a uma curva ou tabela de referência
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própria para recém-nascidos pré-termo. Da mesma forma, o peso, comprimento e perímetro cefálico do
bebê prematuro devem ser plotados semanalmente em curva de crescimento até atingir 50 a 64
semanas de IG corrigida (IGc), de acordo com a curva selecionada.
A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) orienta que os RNPT poderão ser acompanhados com as curvas
de crescimento pós-natal do Intergrowth, que estão disponíveis em português para peso, comprimento
e perímetro cefálico. Estas curvas são prescritivas, multiétnicas, construídas com uso da melhor
metodologia antropométrica e se ajustam perfeitamente às curvas da OMS. Devem ser utilizadas até 64
semanas pós-concepcionais, quando o acompanhamento das crianças deve ser transferido para as
curvas da OMS/Ministério da Saúde. Para os RNPT com menos de 32 semanas de idade gestacional, a
recomendação atual é considerar no monitoramento do crescimento, o canal atingido com a
estabilização do peso após a perda inicial, desde que dentro dos limites fisiológicos de no máximo 15%
do peso ao nascer, nos pré-termos extremos. Portanto, a definição do canal de crescimento a ser
seguido é dada pelo peso atingido quando recomeça o ganho de peso, e não pelo peso ao nascer. Para
avaliação da classificação do peso ao nascimento com relação à idade e da estatura ao nascimento com
relação à idade utilizam-se os pontos de corte determinados pelo Ministério da Saúde e SBP baseados
em recomendações adotadas internacionalmente, e as Curvas da (Intergrowth)
As curvas para acompanhamento do crescimento pós-natal podem ser encontradas no endereço
eletrônico:
http://intergrowth21.ndog.ox.ac.uk/pt
http://intergrowth21.ndog.ox.ac.uk/pt/ManualEntry/Compute

Outra opção, quando a criança prematura já atingiu 40 semanas de idade gestacional corrigida (IGc) é
também utilizar para acompanhamento longitudinal do crescimento, as curvas de referência da OMS
2006, apresentadas na forma de escore Z, diferenciadas pelo gênero (meninas/meninos), disponíveis na
caderneta da criança e no prontuário eletrônico. Nesse caso, considerar a idade gestacional corrigida de
40 semanas como o ponto zero na curva, e continuar utilizando a idade corrigida para a prematuridade
(ICP) no seguimento. Pode ser verificado para cada semana de idade gestacional se o peso do RN está
adequado para a IG, isto é, se o PN está bom, se está abaixo ou acima do esperado. Tais resultados terão
significados diferentes no acompanhamento dessas crianças, bem como quanto aos riscos associados no
período neonatal. Para fins de seguimento (ambulatórios especializados), usamos os cortes abaixo de 3
para PIG e acima de 95 para GIG, embora para classificação tais cortes seriam de 10 e 90,
respectivamente. Portanto: AIG = PN adequado; PIG = PN pequeno; e GIG = PN grande para a idade
gestacional. Este é um dado que pode ser encontrado no resumo da alta que acompanha os bebês
quando de sua saída do hospital e que o responsável pelo bebê deverá entregar para as equipes que o
acompanharem.
São considerados baixo peso ao nascer, o peso de nascimento menor de 2500g; muito baixo peso ao
nascer; o peso de nascimento menor de 1500g e extremo baixo peso ao nascer, o peso de nascimento
menor de 1000g. Com relação à classificação da prematuridade considera-se recém-nascido pré-termo
tardio, o RN nascido entre 34 e 36 semanas e 6 dias; recém-nascido pré-termo moderado, o RN nascido
entre 28 e menos de 34 semanas e recém-nascido pré-termo extremo, o RN nascido abaixo de 28
semanas
Idade corrigida para prematuridade: o que é e para que serve?
Para cuidado e acompanhamento de saúde adequado do RNPT é fundamental calcular a idade
gestacional corrigida para a prematuridade (IGc).
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A partir da data do nascimento, é iniciada a contagem da idade cronológica do recém-nascido
independentemente da idade gestacional. Para o RNPT é necessário fazer uma correção do tempo de
vida intrauterino, que foi interrompido com o nascimento prematuro. Dessa forma, obtemos a idade
corrigida (IC). Este ajuste permite que cada criança seja avaliada de acordo com competências e
habilidades possíveis para sua idade corrigida. Ou seja, não podemos esperar que um RNPT, com idade
gestacional de 32 semanas, aos dois meses de idade, tenha desenvolvimento compatível com os marcos
esperados da Caderneta da Criança, correspondentes a estes dois meses de vida. Dessa forma a IC serve
para a avaliação do crescimento (peso, estatura e perímetro cefálico) e para o desenvolvimento (motor,
linguagem, etc). Também usamos para a introdução da alimentação complementar saudável, devendose avaliar o desenvolvimento de cada criança e verificar a necessidade de utilizar a idade corrigida para a
introdução a partir de 6 meses.
A Idade Gestacional Corrigida só não é usada para o calendário de vacinas, que segue a idade
cronológica, com algumas particularidades.
É fundamental considerarmos a idade corrigida (IC), pois muitas vezes os pais, pressionados pela família
ou vizinhança passam a se preocupar quando comparam seu filho ao de um nascido de termo. É
importante orientá-los e tranquilizá-los quanto ao fato dele precisar completar algumas semanas a mais
para apresentar comportamento semelhante ao que estas outras crianças já podem realizar,
considerando a diferença de idade.
Para calcular a IC subtraímos o valor de referência de 40 semanas da idade gestacional ao nascimento,
também em semanas. A diferença encontrada deverá ser descontada da idade cronológica e utilizada
nas consultas de seguimento Para facilitar usamos a IG em semanas ‘cheias’ sem considerar os dias e
também transformamos a diferença encontrada de semanas para meses, assim fica mais fácil
determinar a idade corrigida, conforme demonstrado no QUADRO 17.
QUADRO 17. Cálculo da idade corrigida com exemplo
40 semanas menos a IG = semanas a serem descontadas
da idade cronológica
40 menos IG

“Desconto” da prematuridade

40 - 34 semanas

6 semanas ou 1 mês e meio

40 - 33 semanas

7 semanas ou 1 mês e 3 semanas

40 - 32 semanas

8 semanas ou 2 meses

40 - 31 semanas

9 semanas ou 2 meses e 1 semana

40 - 30 semanas

10 semanas ou 2 meses e meio

40 - 29 semanas

11 semanas ou 2 meses e 3 semanas

40 - 28 semanas

12 semanas ou 3 meses

40 - 27 semanas

14 semanas ou 3 meses e 1 semana

40 - 26 semanas

12 semanas ou 3 meses e meio

Atenção: não se usa a idade corrigida para RNPT com IG entre 35 e 37 semanas, mas caso sejam
observadas alterações, estas deverão ser valorizadas e investigadas adequadamente.
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O QUADRO 18 apresenta um compilado sobre definição e importância da Idade Gestacional Corrigida
QUADRO 18: Idade Gestacional Corrigida (IG Corrigida) /Resumo
O que é IG Corrigida

é um“ajuste” para sabermos que idade o recém-nascido pré-termo
(RNPT) teria se tivesse nascido a termo, o que nos ajuda a
acompanhar seu crescimento e seu desenvolvimento, de acordo com
sua idade maturativa.

E para que serve a IG
corrigida?

Para avaliação do crescimento e desenvolvimento, para decidir a
introdução da dieta complementar, feita a partir de 6 meses pela
idade corrigida

IG corrigida. Para quem?

Todos os RNPTs com IG ≤ 34 semanas.

IG corrigida. Até quando?

Geralmente até 2 anos de idade e até 3 anos, se o IG for menor do
que 28 semanas.

Como calcular?

Como se calcula? Usamos o referencial de 40 semanas e descontamos
a IG em semanas. A diferença encontrada é o tempo que faltou para a
idade de termo e deverá ser descontada da idade cronológica nas
avaliações do desenvolvimento realizadas nos Centros de Saúde e nas
consultas de seguimento.

Aspectos gerais da Consulta do prematuro (primeira consulta e consultas subsequentes)
Sempre acolher com respeito os pais, companheiro ou companheira e/ ou cuidadores e o bebê. Indague
como a mãe está se sentindo e lidando com o bebê em casa, bem como a família, suas dúvidas e como
pode ajudá-la. Para que os pais se sintam a vontade, sem receio em responder ou expor suas dúvidas e
demandas é importante que o profissional faça perguntas abertas, sem direcionar as respostas,
possibilitando assim orientar adequadamente a família. Cada profissional usará sua criatividade nos
exemplos e explicações para fatos comuns, evitando sempre orientações com uma linguagem muito
técnica e que não atinjam os objetivos desejados. Como já citado anteriormente, devem ser evitadas
críticas, que fragilizam a relação de confiança entre a mãe, o profissional e os demais familiares,
dificultando a adesão às orientações fornecidas. Quando necessário, os ajustes e alertas importantes
para prevenção e promoção da saúde do bebê poderão ser feitos oportunamente, com abordagem
cuidadosa e segura, com a participação dos pais na tomada de decisões.
Investigue como foi a chegada do bebê em casa; como foi a visita domiciliar de 72 horas por alta; quais
dificuldades e intercorrências; se o apoio à mãe está sendo suficiente; quem ajuda; os pais estão
conseguindo se alternar na posição canguru; como e onde o bebê está dormindo; como está a
alimentação do bebê; Quais as dificuldades na alimentação; como está a saúde da mãe, intercorrências
na amamentação, sinais e sintomas nas mamas, produção de leite; tempo e intervalo de mamada; se
está utilizando outro leite; como foi preparado e ofertado o leite artificial, em caso de uso de fórmulas;
(verificar a necessidade e encorajar a família para descontinuar a fórmula, mantendo o aleitamento,
pois muitas vezes é somente insegurança por parte dos pais); como estão a urina e evacuações; quantas
fraldas você está trocando em 24 horas; quais as medicações prescritas na alta hospitalar e como está
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sendo administrado: dose e horários, quais dificuldades e dúvidas; verificar se está claro para a família
como usar as medicações de acordo com a prescrição.
Nos retornos após consulta nos ambulatórios especializados verifique se foram pedidos e realizados
exames; confira os agendamentos e oriente a família sobre a importância do acompanhamento no
ambulatório especializado em conjunto com o Centro de Saúde.
O atendimento do RNPT deve seguir alguns passos, sendo algumas prioridades na consulta:
●
●
●

●

●

●

●
●
●

●

●

Avaliar dados na caderneta da criança, no cartão da gestante e história neonatal.
Conferir os exames da triagem auditiva, metabólica, cardiopatia crítica e reflexo vermelho.
Identificar, no resumo da alta, achados como retinopatia da prematuridade (ROP), displasia
broncopulmonar (DBP), alteração de neuroimagem (HPIV, LPV), asfixia grave/encefalopatia
hipóxico-isquêmica e convulsões, assim como a presença de malformações congênitas,
síndromes ou alterações da visão/audição e do exame neuropsicomotor. A presença dessas
intercorrências demanda seguimento especializado.
Registrar no prontuário informações importantes do relatório de alta: Peso de nascimento
(PN), Idade Gestacional e os fatores de risco para desenvolvimento e crescimento e resultados
de exames importantes: Fundo de Olho (FO), Ultrassom Transfontanela (USTF), Tomografia
Computadorizada de Crânio (TCC) e Ecocardiograma, Triagens Auditiva Neonatal, Biológica,
Ocular (TAN).
Para os lactentes com IG < ou = 32 semanas e/ou PN = < 1.500 g, observe resultados de: USTF,
avaliação de fundo de olho para Retinopatia da Prematuridade (ROP), rastreamento de anemia.
Alguns bebês podem ter tido necessidade de Ecocardiograma, bem como de rastreamento para
doença metabólica óssea (DMO).
Avalie a necessidade de repetir ou solicitar novos exames. Para prevenção de anemia, aos cinco
meses realizar hemograma com reticulócitos. Se NORMAL, continuar com a profilaxia conforme
orientado no QUADRO 19. Em RN com PN <1500g e idade gestacional menor que 32 semanas
poderá ser necessário fazer rastreamento com dosagens de cálcio, fósforo e fosfatase alcalina
com 30, 45 e 60 dias e de realizar Raio X de ossos longos (MSE) com 30 e 60 e 120 dias. De
qualquer forma deve ser avaliado junto com o ambulatório de seguimento.
Pergunte sobre medicações em uso e intercorrências clínicas e/ou internações.
Avalie a alimentação, oriente e estimule o aleitamento materno e identifique possíveis
inadequações na dieta para orientação adequada.
Para prevenir carências de micronutrientes, está recomendada a suplementação das vitaminas
D e A, após estabelecimento de dieta plena enteral e oral (QUADRO 19). A Suplementação de
ferro é recomendada, com doses preferencialmente individualizadas conforme a idade
gestacional, peso de nascimento e níveis de ferritina, devendo ser iniciado no final do 1º mês,
conforme orientado no QUADRO 22. Para suplementação de ácido fólico avaliar a nutrição
materna na gestação, dentre outros fatores. As mães devem ser devidamente esclarecidas
sobre a importância da suplementação.
Realize a pesagem e medida do comprimento e perímetro cefálico (PC) da criança plotando os
dados na curva de referência, usando a idade corrigida ou utilizando a curva especifica do
prematuro antes de atingir a 40ª semana.
Verifique o calendário vacinal com as especificidades do RNPT. Consulte o Manual dos Centros
de Referência para Imunobiológicos Especiais (BRASIL, 2019), disponível em:
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/dezembro/11/manual-centros
referencia-imunobiologicos-especiais-5ed.pdf
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●

●

●

Verifique se foi indicado palivizumabe para o bebê na maternidade ou ambulatório
especializado. Se NÃO, se o bebê preencher os critérios de dispensação, proceda a prescrição e
orientações para marcação e aplicação, conforme explicitado no QUADRO 15.
Verifique se o acompanhamento pela Oftalmologia está ocorrendo nos bebês com PN < 1500 e
IG < 32 semanas e/ou submetidos a ventilação mecânica por mais de 48 horas e/ou uso de
oxigênio-terapia com concentração maior que 40% por tempo maior que 48 horas, ou que
tiveram infecções fúngicas sistêmicas.
No final do atendimento confira a necessidade de manutenção das medicações e programe
retorno.
QUADRO 19. Suplementação de Vitaminas e Minerais para o RNPT
Vitamina / mineral

Dose

Vitamina D

400 UI / dia (RN com peso ≥ 1500 g)

Vitamina A

1500 UI / dia (400mcg/kg/dia sendo 1mcg = 3,3UI)

Ferro

Peso entre 2500 e
1500g

2 mg/kg de peso/dia, a partir de 30 dias
durante um ano. Após este prazo,
1mg/kg/dia mais um ano

Peso entre 1500
a 1000g

3 mg/kg de peso/dia, a partir de 30 dias
durante um ano. Após este período,
1mg/kg/dia mais um ano

Peso inferior a
1000g

4 mg/kg de peso/dia, a partir de 30 dias
durante um ano. Após este período,
1mg/kg/dia mais um ano

No exame físico, investigue a presença de sinais mais comuns no lactente pré-termo que demandem
seguimento, tais como Refluxo Gastro Esofágico (RGE), sibilâncias, hérnia inguinal, tremores, alteração
de formato craniano e PC, convergência do olhar, alterações de tônus muscular, postura e
movimentação, entre outros. Avalie o estágio de desenvolvimento na caderneta da criança, com idade
corrigida e a necessidade de consulta com especialistas. Ausculta pulmonar: são comuns roncos de
transmissão por obstrução nasal que desaparecem com o crescimento da criança. Ausculta cardíaca:
sopros e taquicardia podem indicar anemia descompensada. Confira no relatório de alta a presença de
malformação cardíaca, algo que justifique o sopro e avalie anemia mediante exames laboratoriais.
Hérnias: a hérnia umbilical geralmente regride espontaneamente. No caso de hérnia inguinal,
encaminhar o RN para consulta com cirurgia pediátrica para programação de intervenção cirúrgica.
Hidrocele: também regride e geralmente a conduta é expectante. Encaminhe a criança para diagnóstico
diferencial de hérnia inguinal, quando for volumosa ou dolorosa ou em casos de variações no volume.
Orientações para verificação do ganho de peso, comprimento e perímetro cefálico
•
Ganho de peso (pesar sem roupas e sem fraldas): calcule o ganho de peso e divida pelo
intervalo em dias desde a última consulta para saber quanto de peso a criança está ganhando por dia.
Pode variar muito, mas deseja-se um ganho mínimo de 15-20 g/ dia. Geralmente, o recém-nascido que
está bem tem um ganho ponderal maior do que o mínimo apresentado.
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•
Comprimento: até fazer 2500g, o bebê deve ser medido uma vez por semana, para
acompanhar se o crescimento está adequado. Depois deve ser medido nas consultas de rotina;
•
Perímetro Cefálico (PC): deverá ser medido semanalmente, porque muitas vezes é nesta fase
que conseguiremos identificar hidrocefalia, com o aumento não esperado do perímetro cefálico, que
pode ser uma complicação da hemorragia periintraventricular do período neonatal, sequela de asfixia
no parto ou outra comorbidade.
Orientações práticas para problemas comuns aos RNPT
•
Estimular a posição canguru para a prevenção da hipotermia no lugar de usar roupas e
cobertores, que apenas servem como isolante térmico.
•
Explicar que o RN mama ao seio materno com mais frequência quando comparado com leite
artificial por que o leite materno apresenta uma digestão mais rápida e com maior valor nutritivo.
Explicar que a amamentação é mais do que nutrir a criança, é uma estratégia natural de vínculo, afeto,
proteção e nutrição para a criança. Reforçar que o padrão de mamada irá se modificar com seu
crescimento e desenvolvimento.
•
Explicar que o RN dorme muito e orientar para que os pais fiquem atentos caso a criança faça
longos períodos sem se alimentar, que não deve ultrapassar quatro horas, quando se deve acordar o RN
com estímulos suaves. À medida que a criança for se desenvolvendo, ela fará seus próprios horários,
não havendo necessidade de acordá-la.
Quando a criança não ganha peso como esperado!

Nessa situação, observe os seguintes aspectos:
●

Manejo da amamentação: importante que seja avaliada a mamada (pega e posição), a sucção
do bebê, as mamas, o tempo das mamadas. Perguntar se a mãe deixa a criança pouco tempo
no seio ou alterna muito os seios e a criança não mama o leite posterior. Observar a utilização
de chupetas e/ou mamadeiras.

●

A criança está dormindo demais e não mama: a equipe deve reforçar que o RNPT nem sempre
dá sinais vigorosos de fome e pode não chorar. Oriente a mãe a oferecer o seio quando a
criança estiver ativa/agitada ou com a boca aberta procurando sugar (reflexo de busca).
Lembre à mãe que o intervalo entre as mamadas pode variar muito, de 30 minutos até
três/quatro horas, mas que não se deve deixar a criança manter um intervalo longo por várias
vezes durante o dia.

●

Contato pele-a-pele (posição canguru) insuficiente: a mãe e/ou pai não coloca o RN na posição
canguru, deixando-o no berço. Muito importante que a eSF reforce a importância do controle
térmico para essas crianças, pois para manter sua temperatura a criança gasta energia em
detrimento do ganho de peso, especialmente em locais ou dias frios. Esse fato poderá não
ocorrer se for praticado o contato pele-a-pele. Saliente também o quanto essa posição ajuda
no desenvolvimento e crescimento do recém-nascido.

●

Ao final do atendimento, quando a criança não ganha peso adequadamente é importante
reforçar as orientações e agendar retorno em 24 horas. Se permanecer o ganho de peso
inadequado, solicitar exames laboratoriais, com reavaliação no mesmo dia, para descartar
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infecções, principalmente infecção urinária. A anemia é comum entre os RNPT, mas
dificilmente interfere no ganho de peso, a não ser que esteja descompensada, ou seja,
associado à taquicardia, taquipneia e palidez acentuada.
●

Em caso de dúvida, deve ser solicitada a internação da criança. A apneia por refluxo
gastroesofágico (RGE) e as infecções respiratórias são causas frequentes de reinternação nessa
etapa. Entre as viroses respiratórias, lembre-se que a bronquiolite poderá ocasionar a
reinternação com insuficiência respiratória e necessidade de ventilação mecânica,
especialmente nas crianças com displasia broncopulmonar.

Em todas as consultas, observe sinais clínicos de risco para reinternação: perfusão inadequada da pele:
cianose,

palidez,

pele

moteada/marmórea;

pausas

respiratórias;

desconforto

respiratório;

hipoatividade, hipotonia; irritabilidade, febre; regurgitação frequente, vômitos; diminuição ou recusa do
peito/dieta; ganho ponderal insuficiente ou perda de peso; icterícia. Nesses casos, a equipe deve
encaminhar imediatamente o bebê para atendimento de urgência.
QUADRO 20. Condições clínicas e sinais de alerta do RNPT e/ ou Baixo Peso na terceira etapa do
Método Canguru (Bebê em casa)
CONDIÇÃO CLÍNICA

SINAL DE ALERTA

CONDUTA e TRATAMENTO

No acompanhamento após a alta
hospitalar, observe os seguintes
pontos:

A presença desses fatores pode indicar
um Quadro de descompensação da
anemia e a necessidade de transfusão
de concentrados de hemácias. Nesses
casos, encaminhe para atendimento de
urgência.

•

Taquipneia, respiração
periódica e/ou apneia.

•

Diminuição da atividade,
letargia e diminuição da
sucção.

•

Dificuldade de ganho de
peso.

•

Palidez acentuada

•

Vômitos recorrentes,

•

Regurgitação,

•

Ganho de peso
insuficiente

•

Recusa alimentar

•

Irritabilidade

•

Apneia

Anemia

Doença do refluxo
gastroesofágico

Pausas respiratórias acima de 20
segundos, associada a palidez,
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Colocar em contato pele a pele, na
posição canguru após as mamadas.
O aleitamento materno tem efeito
protetor. Prescrição de medicamento
deve ser discutido com a equipe da
atenção hospitalar ou ambulatório
especializado.

Encaminhar imediatamente para o
serviço de emergência mais próximo

Apneia

ou a Maternidade de origem.

cianose e bradicardia
Temperatura
36.5ºC

axilar

abaixo

de

Hipotermia

Colocar em contato pele a pele, na
posição canguru. Encaminhar o bebê
ao atendimento de urgência, se
associado a cianose e hipoatividade.

Indicadores de risco para o desenvolvimento e o crescimento
As crianças prematuras podem evoluir com várias complicações ainda na Maternidade que necessitam
de outros tratamentos, e que podem deixar sequelas imediatas e identificadas mais tardiamente como
demonstrado no QUADRO 21 que traz indicadores de risco para o desenvolvimento e o crescimento. Ao
receber o relatório de alta, o profissional de saúde deve assinalar as doenças relacionadas, as quais
devem ser valorizadas para o seguimento do RNPT como indicadores de risco para o seu
desenvolvimento e/ou o seu crescimento (QUADRO 21). Também é importante ter presente o PN e a IG
do RN. Como as repercussões em médio e longo prazo são multifatoriais, torna-se muito difícil pensar
em determinar um único fator ou mesmo qual é o mais “importante” na cadeia de causalidade para a
ocorrência de alterações nestas áreas. É mais indicado pensar em um somatório de fatores que
concorrem ou concorreram para o surgimento de alterações, sendo às vezes necessário investigar
malformações congênitas, síndromes genéticas, concomitante com discussões de caso de forma
compartilhada com profissionais do ambulatório de seguimento, ambulatório de genética, dentre
outros.
Outras complicações importantes que geralmente acontecem na maternidade que trazem sequelas são:
•
Hidrocefalia: pode ser consequente à hemorragia peri-intraventricular e o tratamento pode ser
uma derivação ventrículo‑peritoneal (DVP), ou seja, é colocada uma “válvula” para aliviar a pressão dos
ventrículos, drenando o líquor para o peritônio. É permanente, isto é, a criança cresce com ela. É
trocado apenas o cateter de drenagem quando este ficar “curto” pelo crescimento da criança ou
quando o seu funcionamento ficar comprometido. Neste caso, a criança apresenta sinais de hipertensão
craniana, que variam na sua intensidade. Deve‑se ficar atento para sinais como abaulamento da
fontanela, vômitos, irritabilidade, cefaleia, entre outros, em crianças com DVP.
•
Enterocolite necrosante (ECN): às vezes, é necessário tratamento cirúrgico, com ressecção de
parte do intestino comprometido. Dependendo da extensão extirpada, a criança poderá apresentar
síndrome do intestino curto e dificuldade de absorção de nutrientes, o que demanda atenção
nutricional e de seguimento com gastroenterologista.
•
Retinopatia da Prematuridade (ROP): A retinopatia da prematuridade é uma doença que pode
ocorrer na retina dos bebês prematuros e deve ser prontamente diagnosticada, pois a ausência de
tratamento adequado pode causar danos irreversíveis ao desenvolvimento visual da criança e até
mesmo cegueira. A retina é o tecido que reveste internamente o globo ocular, e onde estão localizados
os fotorreceptores, células altamente especializadas que captam os estímulos luminosos para a
formação da imagem no cérebro, daí sua importância. Os vasos que nutrem a retina crescem do centro
do globo ocular em direção à porção periférica da retina, e esse processo só se completa após os nove
meses de gestação. Quando o bebê nasce prematuro, a mudança no fornecimento de oxigênio entre o
ambiente intra-uterino e o ambiente externo, pode fazer com que o desenvolvimento dos vasos não
ocorra de forma adequada. Em alguns casos, este desequilíbrio no aporte de oxigênio para a retina
estimula a formação de vasos anômalos, que podem crescer de forma incorreta, causando a retinopatia
da prematuridade. Com os avanços nos cuidados intensivos nas unidades neonatais e o uso da terapia
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complementar com oxigênio de forma controlada e monitorizada, diminuímos o risco de
desenvolvimento da doença. Além disso, o bebê prematuro deve ser acompanhado com exame
oftalmológico periódico, até que a formação dos vasos retinianos esteja completa. Isso ocorre
geralmente próximo à data de nascimento prevista para uma gestação de nove meses. O exame para a
avaliação da retina do prematuro deve ser feito após a “dilatação pupilar” com instilação de colírios
(exame de fundo de olho ou mapeamento de retina). Segundo as diretrizes do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia, Sociedade Brasileira de Oftalmologia e Sociedade Brasileira de Pediatria, o exame deve ser
feito em todos os bebês prematuros nascidos com peso igual ou inferior a 1.500 g ou com idade
gestacional igual ou inferior a 32 semanas. Também devem ser examinados bebês que apresentaram
síndrome do desconforto respiratório, sepse (infecção neonatal), transfusões sanguíneas, gestação
múltipla ou hemorragia intraventricular (hemorragia no sistema nervoso central). O primeiro exame
deve ser feito entre quatro e seis semanas de vida e, se o bebê ainda estiver hospitalizado, a avaliação
deve ser feita na unidade neonatal. Após o primeiro exame, será decidida a frequência das reavaliações
e acompanhamento durante todo o primeiro ano de vida.
•
Doença metabólica óssea (DMO): a Doença Metabólica Óssea da prematuridade é decorrente
da diminuição do conteúdo mineral ósseo que ocorre principalmente pela falta de ingestão adequada
++
de cálcio e fósforo na vida extrauterina. Como o maior acréscimo fetal de cálcio (Ca ) e fósforo (P)
ocorre durante o último trimestre de gravidez, a criança prematura quando não suplementada com
quantidades adequadas de cálcio, fósforo e vitamina D, pode desenvolver osteopenia e/ou raquitismo.
Assim, a incidência em criança de muito baixo peso é aproximadamente de 30%, principalmente nas
menores de 30 semanas de idade gestacional e peso menor que 1.250 g. Alguns fatores predisponentes
são: prematuridade extrema, ventilação mecânica prolongada, uso de diuréticos e corticosteroides,
nutrição parenteral prolongada, icterícia colestática e alimentação enteral com baixo teor mineral. Os
sintomas iniciais da DMO manifestam-se entre a 6 e 12 semanas de vida pós-natal em crianças menores
de 28 semanas de idade gestacional. O leite humano é o ideal na alimentação enteral do pré-termo,
Quando o resultado da triagem para doença metabólica óssea for alterado, será preciso continuar a
suplementação de cálcio e fósforo após a alta, com solução manipulada. Deve-se garantir o aporte de
200-250 mg/kg/dia de cálcio e de 110-125 mg/kg/ dia de fósforo, considerando também o conteúdo do
leite adicionado ao da solução de cálcio e fósforo
•
Hérnia inguinal: cirurgia indicada assim que detectada pelo risco de encarceramento.
QUADRO 21. Indicadores de risco para alterações no desenvolvimento neuropsicomotor
Problema
Neonatal

Prematuridade

Asfixia
Perinatal Grave

Risco para alteração no
Desenvolvimento neuropsicomotor

Comentário

Quanto menores a IG e o PN,
maior será o risco para
distúrbios de desenvolvimento
neuropsicomotor.

Apgar menor ou igual a 6 no 5°
minuto ou manifestações clínicolaboratoriais de asfixia.
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•

Distúrbio neuromotor, de
comportamento, visão,
audição e linguagem.

•

Deficiência de estatura

•

Risco para desenvolvimento
de doença metabólica.

•

Comprometimento
neurológico

•

Paralisia cerebral.

Alterações
Neurológicas
Convulsão
Exames de
Neuroimagem:
USTF/TCC/RM
*

Hipotonia, hipertonia,
hiperreflexia, irritabilidade,
sonolência, coma, convulsão.
Leucomalácia, hemorragia
intra/periventricular, infartos
hemorrágicos, cistos, abscessos.
•

alterados
Meningite

Crescimento
anormal do
perimetro
cefalico

Observar
alterações de
fontanela e do
formato
craniano
PIG
abaixo de 2
desvios padrão
(percentil 3)
Infecção
Congênita

Hipoglicemia
Sintomática

Um dos principais indicadores de
risco para surdez.

Aumento PC se:
•

> 1,5 cm/sem = sinal de
alerta.

•

> 2 cm/sem = USTF e
reinternar caso tenha
diagnostico de
hidrocefalia.

•

Comprometimento
neurológico,

•

Paralisia cerebral

•

Comprometimento
neurológico

•

Paralisia cerebral

•

Hidrocefalia

•

Surdez,

•

Comprometimento
neurológico,

•

Paralisia cerebral,

•

Hidrocefalia.

•

Hidrocefalia,

•

Microcefalia.

•

Craniosinostose.

.

PC estacionário.

Sugestivo de crescimento
intrauterino retardado (Ciur),
infecção congênita.

Com alteração de neuroimagem
ou clínica sugestiva de alteração
neurológica e/ou mal formação
oftalmológica, óssea(sífilis), etc.

Hipoglicemia prolongada e de
difícil controle, podendo
também estar associada à erro
inato do metabolismo ou outras
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Déficit estatural: cerca de 10% dessas
crianças podem ficar com baixa
estatura na vida adulta.

•

Comprometimento
neurológico,

•

Comprometimento visual
(alterações de retina,
catarata)

•

Surdez (rubéola, CMV).

Comprometimento neurológico.

síndromes.
Icterícia

Parada
Cardiorrespirat
ória

Aumento da bilirrubina indireta
com níveis de indicação de
EXSTF** (mesmo que tenha sido
tratada de outra forma).

•

Surdez

•

Kernicterus.

Pela hipóxia, semelhante à
asfixia perinatal.

•

Encefalopatia hipóxicoisquêmica,

•

Comprometimento
neurológico,

•

Paralisia cerebral.

Apneias
Repetidas
Displasia
Broncopulmon
ar

Apesar de ser uma doença
respiratória, é o indicador
também associado à PC, talvez
pela hipóxia crônica.

Paralisia cerebral, déficit no
desenvolvimento ponderoestatural.

Infecção Grave

Antibioticoterapia acima de 21
dias (vários esquemas
antibióticos), uso de drogas
vasoativas, enterocolite
necrosante (grau III ou IV).

São fatores associado que indicam
que o RNPT foi enfermo grave e
tem efeito somatório com os outros.

RNPT < IG 32 sem e/ou PN<

Risco para baixa acuidade visual,
erros de refração e estrabismo.

Enterocolite
Necrosante

Retinopatia da
Prematuridade
(ROP)

1.500 g tem risco para ROP e
também devem ser
seguidos pelo oftalmologista.

No caso de enterocolite, pode cursar
com complicações gastrointestinais
futuras como síndromes
disabsortivas, ganho de peso
irregular, bridas e outros.

*
USTF: ultrassom transfontanela; TCC: tomografia computadorizada de crânio; RM:
ressonância magnética; **EXSTF: exsanguineotransfusão;
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Método Canguru: manual da terceira etapa do Método Canguru
na Atenção Básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2018

Assim, após a alta da maternidade, a complexidade clinica da atenção ao bebê prematuro será
proporcional à imaturidade do bebê. Quanto menor o Peso ao nascimento (PN) e a Idade Gestacional
(IG), mais imaturo será seu funcionamento e, consequentemente, mais complexo será a propedêutica e
tratamento em função das prováveis complicações apresentadas no período neonatal hospitalar. Desse
modo, é importante que a eSF entenda bem o histórico da internação, para melhor acompanhamento,
cuidado e amparo ao bebê e família. A APS deve acompanhar de perto a evolução dos problemas,
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conferindo o uso adequado das medicações prescritas, as vacinas e prescrição de palivizumabe, a
adesão ao tratamento, a marcação e a realização de exames complementares, além da frequência às
consultas nos ambulatórios especializados, já citados. A eSF pode entrar em contato com esses serviços
para tirar dúvidas e solicitar discussão do caso, sempre que necessário.
Nesse sentido é oportuno consultar o material e protocolos do Ministério da Saúde, para ampliar os
conhecimentos, dentre os quais o Manual da Terceira Etapa do Método Canguru na Atenção Básica
(BRASIL, 2018), que foi utilizado na construção deste capítulo, disponível no endereço eletrônico:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_terceira_etapa_metodo_canguru.pdf
Referências:
1.

2.

3.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Método Canguru: manual da terceira etapa do Método Canguru na
Atenção Básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 98 p. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_terceira_etapa_metodo_canguru.pdf
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Imunização e
Doenças Transmissíveis. Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais
[recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de
Imunização e Doenças Transmissíveis, Coordenação-Geral do Programa Nacional de
Imunizações. – 5. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2019. 174 p.: il. Disponível em:
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/dezembro/11/manual-centrosreferencia-imunobiologicos-especiais-5ed.pdf (Acesso em 30/04/2020)
SBP. Sociedade Brasileira de Pediatria. Documento Científico Departamento Científico de
Neonatologia.
Monitoramento
do
crescimento
de
RN
pré-termos,
2017
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2017/03/Neonatologia-Monitoramento-docresc-do-RN-pt-270117.pdf

4.3.3 Crianças com necessidade de atenção domiciliar pela APS e SAD
A responsabilidade pela atenção domiciliar à criança deve ser compartilhada entre o Centro de Saúde
(eSF, NASF-AB, dentre outros) e o Serviço de Atenção Domiciliar Pediátrico (SAD pediatrico), voltado
para as crianças com necessidade de cuidados intermediários entre o Hospital e a APS. Em Belo
Horizonte, o SAD pediátrico presta assistência domiciliar às crianças por meio da Equipe
Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD), com o suporte multiprofissional da EMAP (Equipe
Multiprofissional de Apoio). A EMAD, integrada por médico pediatra, enfermeiro, assistente social e
técnico de enfermagem, tem objetivo de oferecer atendimento multiprofissional às crianças que
apresentam quadros clínicos agudos ou crônicos agudizados, doenças neurológicas com demanda de
equipamentos de suporte e treinamento familiar, dentre outros quadros que apresentem estabilidade
para acompanhamento domiciliar. Já a EMAP é composta por fisioterapeutas, assistentes sociais,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos. O SAD pediátrico realiza também treinamento de
cuidador/familiar para manejo de sondas, ostomias e cuidados básicos para crianças com limitação
funcional.
Neste atendimento compartilhado entre APS e SAD, a atenção domiciliar é organizada em três
modalidades: Atenção Domiciliar 1, 2 e 3: AD1, AD2 e AD3, conforme descrição no Caderno de Atenção
Domiciliar (2012), definidas a partir da caracterização do paciente atendido e do tipo de atenção e
procedimentos utilizados para realizar o cuidado aos mesmos. O SAD de Belo Horizonte assiste crianças
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que se enquadram nas modalidades de Atenção Domiciliar 2 e 3, sendo a modalidade AD1
acompanhada pela APS.
Modalidade AD1 (responsabilidade da APS): destina-se a crianças que possuam problemas de saúde
controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até o Centro de
saúde; e/ou pacientes que necessitem de cuidados de menor intensidade, incluídos os de recuperação
nutricional, de menor frequência de visitas, com menor necessidade de recursos de saúde e dentro da
capacidade de atendimento das eSF e NASF-AB, dentre outros profissionais do Centro de Saúde.
Modalidade AD2 e AD3 (responsabilidade do SAD): destina-se a crianças que possuam problemas de
saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até o Centro de Saúde e que necessitem de
maior frequência de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento contínuo, podendo ser oriundos de
diferentes serviços da rede de atenção, com necessidade de frequência e intensidade de cuidados maior
que a capacidade da APS. A modalidade AD3 destina-se aos usuários semelhantes aos da AD2, mas que
façam uso de equipamentos específicos. São pacientes de maior complexidade que dificilmente terão
alta dos cuidados domiciliares.
Nesta atenção compartilhada, o atendimento domiciliar tem como pontos fundamentais a criança, a
família, o cuidador, o contexto domiciliar (incluindo as unidades de acolhimento de crianças e
adolescentes) e a equipe multiprofissional (APS e SAD). O profissional de saúde deve ter conhecimento e
domínio de situações que envolvem os aspectos técnicos, éticos e legais, contribuindo para a segurança
do paciente. O “Manual de Enfermagem da Atenção Primária de Belo Horizonte”, que reúne uma
descrição sistematizada e padronizada das técnicas para realização dos procedimentos, dos cuidados
especiais mais comuns realizados e os materiais necessários na atenção domiciliar, é um documento
orientador importante, que deve ser conhecido pelo profissional, principalmente da APS. Nesta atenção
deve ser garantido o acesso a medicamentos, materiais médico hospitalares de uso domiciliar, além do
apoio efetivo para os cuidados domiciliares.
O cuidado domiciliar transcende a realização de um procedimento, pois seu principal objetivo é a
preservação da vida dessa criança ou bebê. Nesse contexto, o cuidado desenvolvido está pautado na
recuperação do estado de saúde das crianças e em estratégias para manutenção da sua vida. Nesta
atenção, os familiares/ cuidadores, pessoas que convivem e mantêm vínculo afetivo com a criança,
possuem um papel importante no cuidado. Assim, a construção de uma relação de confiança com
familiares é necessária neste processo, para que, de forma criteriosa e responsável, os familiares
assumam gradativamente a co-responsabilização pelo cuidado à criança. Dessa forma, a criança,
sempre que possível, seus familiares e cuidadores precisam ser orientados pela equipe multiprofissional
quanto ao manejo adequado e cuidados necessários no domicílio.
Os insumos para assistência domiciliar na modalidade AD1 são liberados pelo Centro de Saúde de
referência da criança, em quantitativos definidos pelo protocolo vigente da SMSA. As solicitações de
materiais de uso domiciliar com quantitativos fora do estabelecido no protocolo devem ser
encaminhadas para a Coordenação de Atenção Integral a Saúde da Criança e Adolescente, por meio de
relatório constando as condições clínicas e técnicas que justifiquem o quantitativo extra. Os
medicamentos e materiais utilizados durante as visitas da EMAD Pediátrica (atenção domiciliar
modalidade AD2 e AD3) são disponibilizados pelo Centro de Saúde de referência desta equipe, de
acordo com o planejamento da assistência.
A inclusão da criança nos cuidados da EMAD PEDIÁTRICA deve ser realizada a partir dos critérios
definidos no Fluxograma para inclusão de crianças na EMAD Pediátrica, disponibilizado abaixo.
Adicionalmente, pontua-se os principais motivos de admissão e patologias/condições clínicas com
possibilidade de terapia domiciliar pela equipe do SAD, bem como os critérios de alta.
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Critérios de elegibilidade (administrativos e clínicos) para a admissão de crianças na EMAD pediátrica:
•
Idade igual ou menor que 12 anos, 11 meses e 29 dias;
•
Ser residente no município de Belo Horizonte;
•
Ter um cuidador responsável (maior que 18 anos) ou, em casos de crianças ventilatória
dependente, ter dois cuidadores para auxiliar nas atividades de vida diária (com vínculo familiar ou não)
para receber orientações da EMAD/EMAP;
•
Ter diagnóstico e/ou terapêutica definidos;
•
Uso de dieta enteral ou por via oral;
•
Paciente estável hemodinamicamente;
•
Domicílio em condições estruturais adequadas de acordo com a demanda assistencial da
criança;
•
Familiares que aceitem as regras de funcionamento do SAD BH (com assinatura do Termo de
Consentimento para inclusão no serviço de atenção domiciliar).
Principais motivos de admissão na EMAD Pediátrica
•
Criança em uso de antibiótico passível de sequenciamento para via oral ou via parenteral,
administrado no máximo 2x ou 1x/dia;
•
Administração de medicamentos por hipodermóclise;
•
Prematuros com idade corrigida superior a 35 semanas para ganho de peso, com peso mínimo
de 1800g;
•
Necessidade de acompanhamento do ganho de peso de crianças até o máximo de 2500g no
momento da alta hospitalar; e
•
Manejo de ventilação mecânica.
Patologias e condições clínicas com possibilidade de terapia domiciliar:
•
infecções respiratórias: pneumonias e outras
•
asma
•
ITU
•
celulite
•
gastroenterite - GEA
•
feridas que requeiram troca de curativo frequente
•
sífilis congênita
•
icterícia em recém-nascidos de médio e baixo risco para exsanguineo transfusão
•
RN baixo peso
•
ventilação mecânica invasiva e não invasiva;
•
crianças sindrômicas, com paralisia cerebral, em uso de traqueostomia, gastrostomia, sonda
nasoentérica, cistostomia e oxigenoterapia;
•
Cuidados paliativos (Palliative Performance Scale / PPS*≤ 50)
Critérios de alta da EMAD pediátrica:
•
Melhora das condições clínicas e/ou estabilidade clínica, com encaminhamento para outro
ponto de atenção à saúde como a atenção básica;
•
Agravo do quadro que justifique internação hospitalar ou procura pelo serviço de urgência e
emergência (Unidades de Pronto Atendimento);
•
Mudança da área de abrangência; e
•
Óbito.
Critérios de alta administrativa da EMAD pediátrica:
•
Ausência do paciente no domicílio por 03 visitas consecutivas;
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•
Piora de condições domiciliares mínimas que comprometa resolutividade e/ou segurança na
atenção domiciliar;
•
Abandono do cuidador;
•
Não cumprimento das combinações construídas no plano de cuidados, após tentativas de
negociação/repactuação entre equipe/familiar/cuidador, com o objetivo de reconstruir o vínculo.
Observações Gerais:
•
As admissões são realizadas de segunda à sexta-feira, de 08:00 às 16:00 horas.
•
Avaliar o quadro clínico e patologia, certificando a possibilidade de inclusão na EMAD
pediátrica conforme perfil definido pelo serviço (principais motivos de admissão e patologias e
condições clínicas com possibilidade de assistência domiciliar);
•
Preencher o impresso de “Encaminhamento para o serviço de atenção domiciliar”, disponível
na intranet, no site da PBH (referência SAUE – 03014018-G);
•
Enviar o impresso de Encaminhamento para o serviço de atenção domiciliar e prescrição de
medicamentos pelo e-mail emadped@pbh.gov.br; e
•
Realizar contato telefônico com a EMAD pediátrica: 3277-6245, 98799-3704, 98254-1170 para
discussão do caso e agendamento da visita de pré-admissão à criança sempre que necessário, a fim de
avaliar o contexto de suporte familiar e estrutura do domicílio.

Fluxograma para inclusão de crianças na EMAD Pediátrica
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Fonte: SAD BH
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4.4. Atenção à saúde nutricional da criança
A promoção da alimentação e modos de vida saudáveis em crianças é importante para assegurar o
pleno crescimento e desenvolvimento das mesmas, a prevenção e recuperação de distúrbios
nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição. Os principais agravos nutricionais em
crianças são a anemia, obesidade e desnutrição, cuja prevenção demanda ações integradas entre as
políticas públicas de Saúde, Educação e Assistência Social, sobretudo em grupos mais vulneráveis, como
crianças menores de cinco anos. A carência de ferro, zinco, vitamina A, entre outras, pode levar ao
adoecimento das crianças, causando anemia, desnutrição, doenças infecciosas ou respiratórias e
aumento da mortalidade infantil.
A anemia por deficiência de ferro é, na atualidade, um dos mais prevalentes distúrbios nutricionais do
mundo, é responsável por inúmeras repercussões clínicas nos primeiros anos de vida, como atraso no
desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, repercussões futuras na aprendizagem, aumento
da morbimortalidade na infância, dentre outros. Aproximadamente 20,9% das crianças menores de
cinco anos e 24,1% das crianças menores de dois anos apresentam anemia por deficiência de ferro no
Brasil. Para prevenção de anemia, recomenda-se a suplementação com ferro elementar nos dois
primeiros anos de vida, conforme orientação contida no QUADRO 22. Outras medidas de prevenção,
desde o nascimento, são o clampeamento tardio do cordão umbilical e o aleitamento na primeira hora
de vida, que podem prevenir esse agravo e devem ser consideradas no rol de atribuições de todos os
profissionais que assistem a criança no nascimento.
A amamentação exclusiva nos seis primeiros meses de vida e a orientação para práticas adequadas de
alimentação complementar saudável devem ser estimuladas pela eSF para prevenção da anemia, bem
como a suplementação profilática com sulfato ferroso (QUADRO 22).
QUADRO 22. Orientação para suplementação com ferro elementar na prevenção de anemia
Condição

Posologia

Recém-nascidos a termo, de
peso adequado para a idade
gestacional em aleitamento
materno exclusivo ou não

1 mg de ferro elementar/kg peso/dia, partir do 3º mês até 24º
mês de vida

Recém-nascidos a termo, de
peso adequado para a idade
gestacional em uso de menos de
500mL de fórmula infantil por
dia

1 mg de ferro elementar/kg peso/dia, a partir do 3º mês até 24º
mês de vida

Recém-nascidos a termo com

2 mg/kg de peso/dia, a partir de 30 dias durante um ano. Após
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peso inferior a 2500g

este período, 1mg/kg/dia mais um ano

Recém-nascidos pré-termo com
peso entre 2500 e 1500g

2 mg/kg de peso/dia, a partir de 30 dias durante um ano. Após
este prazo, 1mg/kg/dia mais um ano

Recém-nascidos pré-termo com
peso entre 1500 e 1000g

3 mg/kg de peso/dia, a partir de 30 dias durante um ano. Após
este período, 1mg/kg/dia mais um ano

Recém-nascidos pré-termo com
peso inferior a 1000g

4 mg/kg de peso/dia, a partir de 30 dias durante um ano. Após
este período, 1mg/kg/dia mais um ano

Recentemente, o Ministério da Saúde lançou o programa NutriSUS - Estratégia de fortificação da
alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e minerais) em pó, com objetivo de potencializar o
pleno desenvolvimento infantil, a prevenção e o controle das deficiências de vitaminas e minerais na
infância, direcionado para crianças de seis meses a 3 anos e 11 meses matriculadas em creches
participantes do Programa Saúde na Escola (PSE). Este programa, indicado pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), parte de um conjunto de ações e cuidados integrados, que envolvem também a educação
alimentar e nutricional para promoção do aleitamento materno e alimentação saudável nos primeiros
anos de vida. Durante 60 dias úteis seguidos, duas vezes ao ano, a criança recebe na sua alimentação
diária um sachê de micronutrientes com a seguinte composição:
Composição de um sachê NutriSus
Vitamina A RE
Vitamina D
Vitamina E TE
Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Niacina
Ácido Fólico
Ferro
Zinco
Cobre
Selênio
Iodo

Dose
400 µg
5 µg
5 mg
30 mg
0,5 mg
0,5 mg
0,5 mg
0,9 µg
6 mg
150 µg
10 mg
4,1 mg
0,56 mg
17 µg
90 µg

O Programa NutriSus, em implantação em Belo Horizonte desde 2015, vem sendo ampliado
gradativamente de acordo com diretrizes do Ministério da Saúde. Espera-se que em curto espaço de
tempo seja possível implementá-lo em todas as creches e EMEIs de Belo Horizonte. Informações sobre o
Programa
estão
disponibilizadas
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nutrisus_caderno_orientacoes_fortificacao_alimentacao.pd
f
Outro cuidado importante é a garantia de formação endógena de Vitamina D em crianças, para
mineralização óssea e prevenção de raquitismo carencial. Para formação endógena de Vitamina D em
lactentes nascidos a termo, recomenda-se a exposição direta da pele à luz solar ao longo do
crescimento, a partir da segunda semana de vida, sendo suficiente a cota semanal de 30 minutos se a
criança estiver usando apenas fraldas (6 a 8 minutos por dia, três vezes por semana) ou de 2 horas (17
minutos por dia) se só a face e as mãos estiverem expostas ao sol. Tendo em vista o receio do câncer de
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pele, que deve ser iniciada na infância, recomenda-se que a criança, especialmente de pele muito clara,
seja protegida da exposição de 11 ás 15 horas, horário de maior incidência de radiação.
No entanto, alguns fatores podem impedir a formação da vitamina D, aumentando o risco da
hipovitaminose, tais como ambientes poluídos, uso de filtro solar ou total impossibilidade de exposição
ao sol. Dessa forma, o uso de polivitamínicos deve ser indicado para profilaxia de hipovitaminose D, nas
seguintes condições:

•

Lactentes menores de 6 meses, em aleitamento materno exclusivo, sem exposição regular
ao sol;

•

Lactentes menores de 6 meses, sem aleitamento materno, em uso de Leite de Vaca ou
recebendo quantidade de fórmula infantil inferior a 500 mL/dia e sem adequada exposição
ao so;.

•
•

Lactentes prematuros, com peso superior a 1500g, com tolerância plena a ingestão oral;
Crianças e adolescentes pertencentes a grupos de risco (crianças com pele escura, com má
absorção de gorduras, insuficiência renal e síndrome nefrótica ou em uso de medicamento
como rifampicina, isoniazida e anticonvulsivantes).

Para suplementação de Vitamina D, quando indicado em menores de 1 ano, recomenda-se a quantidade
diária de 400 UI de vitamina D. Crianças de 12 a 24 meses recomenda-se 600UI diariamente. Para
crianças do grupo de risco a dose mínima diária deve ser de 600UI com monitoramento periódico e
reajuste quando necessário.
A deficiência de vitamina A é um agravo prevalente no País, doença nutricional grave e principal
responsável pela cegueira prevenível entre crianças e adultos. Além das alterações oculares, a
deficiência contribui para o aumento das mortes e doenças infecciosas na infância. O impacto da
suplementação com vitamina A em crianças apontam redução do risco global de morte em 24% e de
mortalidade por diarreia em 28%. Recordatório alimentar detalhado realizado nas consultas de
puericultura possibilita a investigação do aporte adequado de micronutrientes na alimentação da
criança e necessidade de adequações no hábito alimentar e, se necessário, suplementação. Nesse caso,
é importante que as eSF sejam constantemente matriciadas pela NASF-AB,
A obesidade na infância, que supera a desnutrição proteico-calórica na população infantil e pode gerar
consequências no curto e longo prazo, é um importante preditivo de obesidade na vida adulta. De
causalidade complexa, sua prevenção inicia-se desde a gestação, com a promoção do crescimento fetal
intraútero pleno, prevenção do crescimento intrauterino restrito e da prematuridade, incluindo a
prematuridade tardia, que aumentam o risco de desenvolvimento de obesidade na vida adulta. Estudos
têm demonstrado a associação entre cesariana e o sobrepeso/obesidade, o que reforça a importância
de reduzir a cesariana desnecessária. A prevenção da obesidade passa pelo estímulo ao aleitamento
materno (fator protetor) e a formação de hábitos alimentares saudáveis nos primeiros anos de vida. De
condução delicada, exige escuta refinada por parte do profissional e a discussão de casos mais
complexos, sempre que necessário, visando à construção de planos terapêuticos singulares que
valorizam as demandas reais da criança e de sua família.
A desnutrição pode ocorrer precocemente na vida intrauterina (baixo peso ao nascer) por fatores
relacionados à gestação, como uso prejudicial de álcool pela gestante levando a Sindrome Alcoólica
Fetal, e frequentemente cedo na infância, em decorrência da interrupção precoce do aleitamento
materno exclusivo e alimentação complementar inadequada nos primeiros dois anos de vida, associada,
muitas vezes, à ocorrência de repetidos episódios de doenças infecciosas diarreicas e respiratórias. No
Brasil, com o advento de melhores condições de moradia, com o aumento da escolaridade dos pais, do
saneamento básico e da prevalência do tempo total de aleitamento materno e com o acesso à
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imunização, houve redução dos casos de desnutrição. No entanto, não houve redução da prevalência de
carências de micronutrientes, como deficiência de ferro, já citada. As ações e estratégias de incentivo e
apoio ao aleitamento materno contribuem na prevenção da desnutrição e obesidade na população
infantil.
Assim, as eSF, na puericultura, têm a oportunidade de atuar na prevenção e no manejo dos agravos
nutricionais, incentivando cuidados de promoção à saúde, como orientação alimentar para as famílias,
acompanhamento adequado no pré-natal, incentivo ao parto normal e ao aleitamento materno,
orientação sobre introdução de alimentos complementares, acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento, suplementação, se necessário, de vitamina A dos 6 aos 59 meses e suplementação de
ferro em doses preventivas para crianças.
A alimentação tem um papel fundamental em todas as etapas da vida, em especial nos primeiros anos
de vida, decisivos para o crescimento e desenvolvimento, formação de hábitos e manutenção da saúde.
As eSF podem em encontros de matriciamento com o NASF-AB aperfeiçoar seus conhecimentos e
habilidades para adequada orientação nutricional que leva em conta o hábito regional e o contexto
socioeconômico da família. Nas situações em que as vulnerabilidades clínicas e sociais se somam e se
potencializam, a atenção intersetorial com a participação da Assistência Social e Educação, entre outros,
deve ser articuladas.
Os 12 passos para construção de hábito alimentar saudável em crianças menores de 2 anos devem ser
divulgados para famílias em vários espaços de cuidado. Tratam-se de orientações simples e de fácil
entendimento, que visam à prevenção de agravos nutricionais e promoção da saúde nutricional das
famílias (MS, 2019):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Passo 1. Amamentação até 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até 6 meses;
Passo 2. Oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a
partir dos 6 meses;
Passo 3. Oferecer água própria para o consumo à criança em vez de suco, refrigerante e outras
bebidas açucaradas;
Passo 4. Oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos
além do leite materno;
Passo 5. Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança
até 2 anos de idade;
Passo 6. Não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança;
Passo 7. Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família;
Passo 8. Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências
positivas, aprendizado e afeto junto da família;
Passo 9. Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante
a refeição;
Passo 10. Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família;
Passo 11. Oferecer à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa;
Passo 12. Proteger a criança da publicidade de alimentos.

Algumas crianças podem apresentar dificuldade no período da transição alimentar quando iniciam a
dieta oral pastosa e sólida, criando resistência a algum tipo de alimento ou consistência. Portanto
algumas orientações podem ser realizadas aos pais:
●

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

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
ter 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 tranquilos e felizes.

Os Guias “Alimentar para a População Brasileira” e o “Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de
Dois Anos”, ambos de excelência qualidade podem ser consultados para estudo e aprimoramento na
orientação
nutricional
das
famílias
pelas
eSF
e
NASF-AB,
disponíveis
em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
e
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf
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4.4.1. Atenção, incentivo e apoio à mulher, bebê e família no aleitamento materno
A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza o aleitamento materno (AM) exclusivo do nascimento
até os seis meses de vida da criança e, a partir deste período, a introdução de alimentos
complementares, com a manutenção da amamentação até os dois anos ou mais. No segundo ano de
vida, o leite materno continua sendo importante fonte de nutrientes e continua protegendo contra
doenças infecciosas.
Segundo a definição da OMS um lactente é amamentado de forma exclusiva quando recebe somente
leite materno (de sua mãe ou ordenhado) e não recebem quaisquer outros líquidos ou alimentos
sólidos, à exceção de gotas de vitaminas, minerais ou outros medicamentos.
4.4.1.1. Porque o aleitamento materno é melhor para a criança e família?
A amamentação é um cuidado muito importante para promover a saúde das mulheres, bebês e crianças
pequenas beneficiando-os tanto na vida atual quanto na vida futura. Quando as mães amamentam, os
benefícios são para a família, comunidade e países em curto, médio e longo prazo, considerando o
impacto do aleitamento na promoção da saúde individual e coletiva. O baixo custo, do ponto de vista
financeiro, é também uma vantagem considerável ao contribuir para a economia na renda familiar.
Para saúde pública, o aumento da prevalência de aleitamento materno contribui sobremaneira para
redução da mortalidade em crianças menores de cinco anos, sobretudo a mortalidade infantil. A
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mortalidade por doenças infecciosas é seis vezes maior em crianças menores de dois meses não
amamentadas e, apesar desta proteção diminuir à medida que a criança cresce, ainda é o dobro no
segundo ano de vida. Como o leite materno produzido é fornecido diretamente ao lactente sem causar
poluição, o aleitamento também contribui para a sustentabilidade.
A superioridade do leite materno sobre os leites de outras espécies, incluindo aqui as fórmulas infantis,
já foi devidamente comprovada em estudos científicos. Amamentar é muito mais do que nutrir a
criança, sendo um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, proporcionando o
fortalecimento de seus laços afetivos, bem como o vínculo entre familiares. Para a criança favorece o
desenvolvimento cognitivo e emocional, o estado nutricional e a imunidade, além de promover a saúde
em longo prazo. Os inúmeros benefícios do Leite Materno para a saúde da mulher e criança são:
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

Favorece o vinculo mãe-filho;
Contém todos os nutrientes essenciais para o ótimo crescimento e desenvolvimento da
criança, suprindo, no uso exclusivo, todas as necessidades nutricionais da criança nos
primeiros seis meses de vida;
No segundo semestre do primeiro ano e no segundo ano de vida da criança, é fonte
importante de nutrientes, especialmente proteínas, gorduras e vitaminas;
A digestão é facilitada pela proteína lactoalbumina que é facilmente digerida pela espécie
humana;
A presença de proporção de proteínas e minerais em quantidade adequada para o bebê
não sobrecarrega os rins da criança;
Contém fatores imunológicos que protegem a criança contra infecções, dentre os quais
IgA, IgM e IgG, macrófagos, neutrófilos, linfócitos B e T, lactoferrina, lisosima e fator
bífido), auxiliando na prevenção da mortalidade infantil;
A amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida diminui o risco do desenvolvimento
de alergia à proteína do leite de vaca, dermatite atópica e outros tipos de alergias,
incluindo asma e sibilos recorrentes e Diabetes mellitus Tipo I. A exposição a pequenas
doses de leite de vaca nos primeiros dias de vida aumenta o risco de alergia ao leite de
vaca, sendo mais um motivo para evitar a indicação desnecessária de fórmulas infantis
para o bebê. A exposição ao leite de vaca/ fórmulas infantis antes dos quatro meses
aumenta o risco de aparecimento de Diabetes mellitus Tipo I em 50%;
A amamentação favorece o desenvolvimento adequado da cavidade bucal, pois o exercício
que a criança faz para retirar o leite da mama favorece a conformação do palato duro que
promove o alinhamento correto dos dentes e uma boa oclusão dentária. Os movimentos
de sucção na amamentação favorem um equilíbrio nas forças musculares periorais,
estímulo para crescimento adequado dos ossos e dos músculos orofaciais, promovendo o
desenvolvimento normal do sistema estomatognático. Quando ocorre desmame precoce,
a criança não consegue realizar movimentos fisiológicos e sucção sincronizada e, em geral,
apresenta uma tendência para o desenvolvimento de hábitos nocivos, como chupar
chupeta ou os dedos, o que pode interferir no processo de respiração nasal. Além de
interferir no aleitamento materno, o uso de chupeta está associado à maior ocorrência de
alterações do palato e otite média (com o uso de chupetas e mamadeiras, o palato é
empurrado para cima e o assoalho da cavidade nasal se eleva, com diminuição do tamanho
do espaço reservado para a passagem do ar, prejudicando a respiração nasal). A
dificuldade na higienização adequada da chupeta predispõe também à candidíase oral
(sapinho);
Em longo prazo o aleitamento contribui para a prevenção de obesidade, diabetes,
hipercolesterolemia e hipertensão na vida adulta. Existe uma tendência a redução de
valores de pressões sistólica e diastólica em -1,2mmHg e -0,5mmHg, respectivamente e
promover menores níveis de colesterol total (-0,18mmol/L) e 37 % menor risco de
desenvolver Diabetes Tipo 2. Cada ano de lactação, reduz em 15 % a incidência de Diabetes
Tipo 2;
Em crianças, reduz a chance de desenvolvimento de sobrepeso e obesidade. Nas crianças
amamentadas promove melhor desenvolvimento da auto-regulação de ingestão de
alimentos. A composição única do leite materno participa no processo de programação
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•

•

•

metabólica e altera o número e/ou tamanho das células gordurosas. É possível também
que haja uma relação dose/resposta com a duração do aleitamento materno, ou seja,
quanto maior o tempo em que a criança foi amamentada, menor será a chance de
desenvolvimento de sobrepeso;
Quanto mais longa a amamentação, melhor a escolaridade, inteligência e renda. A
presença de ácidos graxos saturados de cadeia longa no leite materno, essencial para o
desenvolvimento dos neurônios, pode ser uma das explicações. O fortalecimento do
vínculo entre mãe e a criança durante a amamentação ao favorecer a estrutura psíquica da
criança, pode também influenciar nesse resultado;
Reduz a prevalência de câncer de mama. Estima-se que o risco de contrair a doença
diminua 4,3% a cada 12 meses de duração sendo essa proteção independe de idade, etnia,
paridade e presença ou não de menopausa;
Para a mulher, amamentar tem implicações na melhoria de sua saúde física e psíquica
como o retorno ao peso pré-gestacional mais precocemente, menor sangramento uterino
pós-parto (consequentemente, menos anemia), devido à involução uterina mais rápida
provocada pela maior liberação de ocitocina. Além disso, proporciona apropriação das
técnicas adequadas de extração do leite e manutenção do aleitamento na “volta ao
trabalho”.

4.4.1.2. Organização do cuidado e apoio às famílias na promoção do aleitamento
O apoio e cuidados à mulher, bebê e todo núcleo familiar no sentido de promoção da saúde com ênfase
no aleitamento materno e nutrição adequada deve seguir as diretrizes da estratégia de saúde da família
que valoriza a interdisciplinaridade e intersetorialidade. O cuidado para sensibilizar e dar segurança à
mulher para aleitar seu filho se inicia no pré-natal e deve ser mantido no acompanhamento longitudinal,
de forma respeitosa e empática. É importante ouvir e conhecer as demandas da mulher desde a
gestação (ou até antes), suas condições de vida, dúvidas, receios, desejos e conhecimentos sobre
amamentação, autoconhecimento das mamas, mudanças que ocorrem em seu corpo no processo de
gestação e lactação. Importante que ela saiba sobre as visitas domiciliares, a Primeira Semana, Saúde
Integral e como proceder se tiver qualquer dificuldade relacionada com o aleitamento. Nas
Maternidades, o aleitamento deve ser estimulado na sala de parto, ainda na primeira meia hora de vida,
se mãe e bebê estiverem bem, e no alojamento conjunto, por meio de orientações, apoio e cuidados. A
mamada na primeira meia hora traz vários benefícios biopsicossociais: fortalece o vínculo mãe-filho;
coloniza a flora bacteriana intestinal da criança e facilita o início da amamentação; previne problemas na
mama (como ingurgitamentos e mastites); auxilia a involução uterina e protege a criança contra
infecções. Em boas condições, o recém-nascido não deve ser separado da mãe: deve receber alta da sala
de parto e ser encaminhado juntamente com a mãe para o Alojamento Conjunto. Em caso de
intercorrências clínicas sempre trabalhar no sentido de garantir que mae e bebê fiquem juntos. Para
evitar agravamento de situações clínicas como uma mastite, é fundamental esclarecer sobre os serviços
de saúde onde podem buscar apoio e cuidado, sobretudo nos primeiros dias após a alta da Maternidade
e finais de semana. Todos os encontros são uma oportunidade de conhecimento sobre hábitos, cultura
alimentar e vivências anteriores relacionadas com a nutrição, alimentação e aleitamento,
proporcionando o apoio familiar e a construção de uma relação que valoriza o “saber” e o desejo da
mulher em amamentar. Sabe-se que a amamentação pode não ser fácil para muitas mulheres, de forma
que esses encontros são importantes também para saber algo a mais sobre a mulher e sua família,
identificando demandas ainda veladas que, se não cuidadas, poderão impossibilitar a promoção da
saúde e o aleitamento. Sempre nas condições mais complexas, como na atenção à mulher em uso
prejudicial de alcool e outras drogas, a construção interdisciplinar (e ética) do caso clínico e do Plano
Terapêutico Singular poderá ser decisiva também na produção do cuidado nutricional. Ressalta-se a
necessidade de especial atenção no primeiro mês de vida quando ocorre a maioria dos problemas que
levam ao desmame precoce. Assim, na primeira visita domiciliar e entre o 3° e 5° dia, os atendimentos
integral da criança e mulher propiciam a identificação de problemas e dificuldades relacionadas com a

123

amamentação, para cuidado oportuno. Neste momento a abordagem da ESF ou do profissional de apoio
pode ser preciosa. Alguns cuidados e intervenções podem ser feitos no contexto da amamentação:
•
•
•
•

•

•

•

•

Escuta acolhedora sobre como a mãe significa e lida com o ato de amamentar (crenças,
sentimentos associados, dificuldades).
Trabalhar junto com a mãe os pontos de dificuldade no ato de amamentar, auxiliá-la nesse
processo, caso seja essa sua decisão.
Orientações sobre o benefício da amamentação para o desenvolvimento e fortalecimento do
vínculo mãe-bebê.
Orientação sobre importância da amamentação para o desenvolvimento do bebê (psicomotor,
cognitvo e afetivo), bem como para sua saúde física (reduz risco de mortalidade e de
infecções).
Caso mãe opte por não amamentar ou não possa fazê-lo por algum motivo, auxiliar a mãe na
construção conjunta de outras estratégias de desenvolvimento do vínculo afetivo mãe-bebê,
apego seguro e estimulação psicomotora/cognitiva. Trabalhar os sentimentos de culpa,
ansiedade ou frustração que eventualmente surjam nesse processo.
Pontuar com eSF sobre a importância de se orientar sobre a amamentação, contudo sem que
seja um ato imposto à mãe, sob risco do não estabelecimento de um vínculo saudável mãebebê, bem como fonte de angústia, culpa e frustração para a mãe.
Importância de observar sinais de depressão pós-parto na puérpera, que podem ser percebidos
muitas vezes durante a amamentação, e a realização dos encaminhamentos adequados para o
início do tratamento.
As intervenções podem ser realizadas individualmente ou em grupo, de forma compartilhada
com outras categorias ou apenas pela psicologia, de acordo com a demanda apresentada pela
mãe ou apontada pelos profissionais das eSF.

Assim, nos períodos de gestação, parto, puerpério e lactação as demandas nutricionais devem
considerar as especificidade de cada momento de vida da mulher.
Para qualificar a abordagem clínica do aleitamento materno, a Estratégia Amamenta, Alimenta Brasil,
em implantação nos Centros de Saúde desde 2015, podem facilitar o acesso à educação permanente
pelas eSF. A promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar equilibrada pode ser
um cuidado qualificado na rotina de atendimentos nos Centros de Saúde de forma a contribuir para a
redução de práticas desestimuladoras da amamentação e para o incentivo de hábitos alimentares
saudáveis.
A prescrição de outros alimentos lácteos em substituição ao leite materno deve ser desencorajada,
devendo-se antes esgotar todas as possibilidades de apoio à nutriz nas dificuldades apresentadas na
amamentação.
As gestantes e puérperas precisam ser informadas sobre a possibilidade de doação de leite materno
excedente às Unidades de Coleta de Leite Humano (UCLH), que funcionam em alguns Centros de Saúde
da cidade, e ao Posto de Coleta, se assim desejarem.
As mulheres que desejam doar leite podem ser orientadas e apoiadas pelas equipes de saúde dos
Centros de Saúde e do Posto de Coleta localizado na URS Saudade – Mama Bebê. O leite doado é
encaminhado ao Banco de Leite da Maternidade Odete Valadares sendo destinado aos recém-nascidos
em UTI neonatal com indicação absoluta de leite humano.
A identificação e vinculação oportuna de mulheres com maior risco de desmame em decorrência de
suas condições clínicas e/ou sociais é fundamental, para apoio, prevenção, cuidados sistemáticos e
singulares. As condições que contribuem para gestantes e lactantes apresentarem maior risco de
desmame precoce são:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Início tardio do pré-natal;
Ser primípara;
Ter baixa renda e ter baixa escolaridade;
Ser adolescente;
Não ter apoio da família, do companheiro ou da companheira;
Presença de intenso sofrimento psíquico, depressão e sofrimento mental;
Gestação múltipla;
Relatar experiências negativas em relação à amamentação;
Desconhecer as vantagens e a prática da amamentação;
Necessitar retornar ao trabalho nos primeiros meses de vida do bebê;
Apresentar problemas de saúde que possam interferir na amamentação;
Ter feito plástica redutora de mama;
Mulheres com deficiências

Em todos os atendimentos é necessário que os profissionais registrem a condição de aleitamento da
criança no prontuário eletrônico, na opção “alimento que recebe” e que as equipes acompanhem os
índices de aleitamento materno nas suas respectivas áreas de abrangência. O QUADRO 23 disponibiliza
as condições de aleitamento materno presentes no prontuário eletrônico da criança para fins de
registro. Essas condições seguem a definição de aleitamento materno adotada pela Organização
Mundial da Saúde, exceto a classificação Aleitamento Materno Misto ou Parcial (AMM) que,
tecnicamente, não pode ser inserida no prontuário. A AMM define que a criança recebe leite materno e
outros tipos de leite e fórmula láctea. Assim, como esta opção não está presente no prontuário, esta
deve ser registrada como AMC. No entanto, é sempre bom ressaltar que o ideal é não introduzir
fórmulas na alimentação, quando a criança está recebendo o aleitamento materno complementado.
QUADRO 23. Tipos de aleitamento materno inseridos no Prontuário Eletrônico da criança (SISREDE SUS BH), de acordo com OMS
Classificação de aleitamento

Descrição

Aleitamento materno exclusivo (AME)

Criança recebe somente leite materno direto no seio ou
ordenhado, sem oferta de água, sucos e chás

Aleitamento materno predominante (AMP)

Criança recebe leite materno e também água ou outras
bebidas como sucos, chás

Aleitamento
(AMC)

Criança recebe leite materno e outros tipos de
alimentos sólidos e/ou semi-sólidos para complementar
e não substituir o leite materno

materno

complementado

Aleitamento materno inexistente (AI)

Aleitamento materno inexistente

O QUADRO 24 apresenta as atribuições dos profissionais nos cuidados relacionados com o aleitamento
materno no pré-natal, momento ideal para se iniciar a abordagem, no período perinatal e pós-natal
sejam nos atendimentos individuais e/ou em grupos de gestantes (Consulte também atribuições dos
profissionais na pagina XX)
QUADRO 24: Atribuições das equipes nos cuidados à mulher e bebê no aleitamento no pré-natal, na
maternidade e pós-natal
Profissional

Atribuições
No Pré-Natal
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•
O desenvolvimento de dinâmicas de grupo com as participações ativas das
gestantes, companheiros ou companheiras e familiares buscando ouvir às demandas
dos participantes, trabalhar com o conhecimento e experiências prévias sobre a
amamentação;
•
identificar e trabalhar conhecimentos, mitos, crenças (leite fraco,
insuficiente) e concepções dos mesmos que possam interferir positiva ou
negativamente no aleitamento materno;
•
Orientar sobre possíveis dificuldades e onde buscar orientações e ajuda e
orientar quanto ao auto cuidado
•
Abordar temas como: a anatomia e mudanças das mamas na gestação e
pós-parto; fisiologia da lactação; nutrição adequada na gravidez e lactação; riscos do
uso de bebidas alcoólicas, cigarros e outras drogas; importância do leite materno para
o bebê, mãe e família; o papel do acompanhante, do companheiro ou companheira
no aleitamento e aspectos emocionais envolvidos;
•
Informar sobre a importância e benefícios do aleitamento já na sala de
parto ou na primeira hora .
•
Não recomendar práticas em desuso como: esfregar toalhas na aréola ou
puxar o bico do seio quando invertido, usar pomadas, cremes, óleos ou álcool na
região mamilo-areolar e realizar a expressão da aréola;
•
Identificar problemas e situações de risco para a amamentação (uso de
fórmulas infantis, chupetas, mamadeiras, protetores de silicone, conchas e
absorventes para as mamas);

Toda a eSF e profissionais de apoio
(pediatra, NASF-AB, ginecologista)

•
Preparar e alertar a gestante para identificar precocemente situações de
risco, sinais e sintomas de intercorrências mais comuns com relação à saúde materna
e do bebê;
•
Orientar técnicas adequadas de amamentação, pega correta da mama e
extração de leite.
•
Informar sobre a importância da doação de leite, bem como sobre a
técnica adequada de coleta e armazenamento do leite;
•
Participar da implementação, avaliação e monitoramento da Estratégia
Amamenta, Alimenta Brasil em sua unidade.

•

Encaminhar aos especialistas quando for necessário.

•
Incentivar e preparar a gestante para o aleitamento materno detectando
possíveis problemas e dificuldades, sobretudo nas visitas domiciliares.
•
Registrar, atualizar e acompanhar as ações de vigilância à saúde da mulher,
orientando-as quanto aos fluxos, rotinas e ações desenvolvidas pelo Centro de Saúde
e também quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
Agente Comunitário de Saúde
•
Remeter à equipe de saúde as dificuldades e dúvidas detectadas,
possibilitando a intervenção necessária em tempo oportuno a fim de evitar desmame
precoce.
•
Realizar grupos operativos, de incentivo e apoio à mulher, companheiro (a)
e família nos cuidados nutricionais ao bebe e família, com ênfase ao aleitamento
materno;
•

Orientar as gestantes para a prática do aleitamento;
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Técnico de enfermagem

•
Detectar problemas e encaminhar para equipe de saúde responsável,
quando necessário;
•
Realizar o exame das mamas ensinando a gestante a se conhecer melhor,
com supervisão do enfermeiro.

Médico e Enfermeiro

•

Realizar o exame das mamas ensinando a gestante a conhecê-las melhor.

No Período Perinatal (Maternidade)
●

Promover a amamentação ainda na sala de parto;

●
Orientar sobre aleitamento e cuidados com as mamas, bem como na
atenção aos problemas clínicos relacionados com a amamentação;
Equipe Maternidade
●
Re-orientar a família sobre a visita domiciliar até 72 horas após a alta da
maternidade e de procurar o Centro de Saúde de referência do 3º ao 5° para
realização das ações e cuidados previstos.
Após o parto
●

Realizar visita domiciliar;

●

Lembrar à família sobre o agendamento da consulta para a mãe e bebê do
3° ao 5° dia na primeira semana de vida da criança nos Centros de ;

●

Orientar quanto à importância do Aleitamento Materno e seus benefícios
para a mãe e o bebê;

●

Estar atento em identificar qualquer dificuldade no aleitamento e solicitar
ajuda à equipe de saúde;

●

Em caso de necessidade, agendar a visita domiciliar ou consulta com o
profissional de saúde (médico, enfermeiro, auxiliar e técnico de
enfermagem);

●

Acolher toda puérpera que necessitar de apoio ao aleitamento materno e
rotinas de cuidado com o bebê, identificando as dúvidas e as dificuldades,
encaminhando para atendimento no Centro de Saúde;

●

Informar e reforçar a importância da doação de leite.

Agente Comunitário de Saúde

Médico, Enfermeiro e Técnico de
enfermagem:

●
Atender integralmente a criança, a mãe e a família. Apoiar a mulher e bebê
em aleitamento materno em todas as oportunidades;
●
Esclarecer dúvidas e mitos em relação à amamentação, que podem levar
ao desmame;
●
mamas;

Avaliar estado geral de saúde da mulher (aspectos físicos e psíquicos) e as

●
Realizar a visita à puérpera se possível ainda na 1ª semana após alta
hospitalar;
●

Observar e avaliar a criança mamando;

●

Verificar o posicionamento da mãe ao amamentar e a pega do bebê;

●

Reforçar, elogiar a amamentação bem sucedida e o vínculo mãe-filho;

●

Identificar necessidade de encaminhamento para os Grupos Operativos;
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●
Orientar quanto ao auto-cuidado e aos cuidados com a criança, e possíveis
dificuldades e problemas;
●
Orientar sobre a técnica adequada de extração do leite e procedimentos
necessários para doação de leite;
●

Orientar a nutriz em relação à alimentação / hidratação;

●

Realizar visita domiciliar, se necessário;

●

Realizar o 5º dia de saúde integral;

●
Buscar orientação e/ou encaminhar casos complexos para referência em
aleitamento da Unidade ou Posto de Coleta ou Banco de Leite ou Maternidade de
referência.
●

Tratar as intercorrências / complicações, conforme a necessidade;

●
Atuar em situações específicas (patologias
ingurgitamento, traumas mamilares, estase láctea e nódulos);

mamárias:

mastite,

●
Orientar a gestante quanto a se tornar doadora de leite humano, se for seu
desejo, assim como solicitar os exames necessários (atuais em um período de 6
meses); Hemograma completo ,HIV, VDRL , HBSAG );
Médico e Enfermeiro
●

Identificar necessidade de encaminhamento a Grupos Operativos;

●
Mulheres com sintomas clínicos complexos nas mamas encaminhar aos
Postos de Coleta e Bancos de Leite.
●
Apoiar as puérperas no Aleitamento Materno de acordo com as suas
necessidades em consultas individuais ou em grupos operativos junto com a ESF;
Psicólogo

Fonoaudiólogo

●

Promover o aleitamento materno, evitando hábitos orais deletérios;

●

Auxiliar a sucção e pega correta do bebê;

●

Avaliar o posicionamento da língua do bebê durante a mamada;

●

Orientar o posicionamento correto do bebê para evitar engasgos;

●

Orientar a nutriz quanto aos cuidados com a mama.

●

Incentivar, promover e orientar o aleitamento materno;

●
Prestar atendimento nutricional à gestante com distúrbios nutricionais
(obesidade, baixo peso, diabetes mellitus, dentre outros) e realizar orientações
nutricionais em grupos de gestantes;
●
Prestar assistência à gestante, puérpera, nutriz e lactente na prática do
aleitamento materno;

Nutricionista

●
Prestar orientação nutricional à nutriz quando o bebê apresentar alergia a
proteína do leite de vaca (APLV) ou outra alergia alimentar ou intolerância a alguns
alimentos, de forma a incentivar o aleitamento materno sempre que possível;
●
Realizar avaliação e monitoramento do estado nutricional do bebê com
baixo peso ou excesso de peso, quando necessário, prestando orientações
nutricionais e incentivando o aleitamento materno sempre que possível

Fisioterapeuta

●

Orientar as diversas posturas adequadas que a nutriz e o bebê podem
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adotar, visando o conforto e relaxamento de ambos;

NASF-AB

●

Orientar mobiliário adequado para a amamentação, como cadeira com
encosto e apoio para o braço (podendo utilizar almofadas), evitando
disfunções musculoesqueléticas;

●

Orientações ergonômicas nas atividades da vida diária (AVD) e nos
cuidados do recém-nascido (segurar no colo, trocar fralda, dar banho etc.)
visando a prevenção dores musculoesqueléticas;

●

Prescrever recursos analgésicos, como calor superficial ou crioterapia
quando necessário.

●

Avaliar as mamas e orientar os cuidados com com as mesmas.

●

Matriciar, orientar e apoiar as equipes no cuidado à mãe e lactente

4.4.1.3. Orientações sobre técnicas adequadas no aleitamento materno
Técnica da amamentação para pega adequada e duração das mamadas: a técnica de amamentação, ou
seja, a maneira como a mãe se posiciona com o bebê para oferecer seu leite no momento da
amamentação vai interferir na pega e sucção, possibilitando ao bebê retirar eficientemente o leite da
mama. A pega inadequada, além de provocar lesão nos mamilos, dificulta o esvaziamento da mama e,
consequentemente, diminui a produção do leite. Existem diferentes posições que a nutriz pode adotar,
visando relaxamento e conforto, evitando disfunções musculoesqueléticas e contribuindo para uma
amamentação mais efetiva e um momento de prazer. O ideal é evitar uma posição em que esteja muito
curvada para trás ou para frente, sempre tentar apoiar os braços e os pés, estes acima do nível do chão,
sendo aconselhável uma banquetinha. O apoio dos pés acima do nível do chão é aconselhável e uma
banquetinha pode ser útil. As roupas da mãe e do bebê devem ser confortáveis de modo a não restringir
os movimentos. É adequado observar, no momento da amamentação, se as mandíbulas do bebê se
movimentam e a deglutição é visível e/ou audível. Preferencialmente, a mãe deverá segurar a mama
com os dedos em forma de “C” para que a aréola fique livre. Não se recomenda que os dedos da mãe
sejam colocados em forma de tesoura, pois dessa maneira podem servir de obstáculo entre a boca do
bebê e a aréola, bloqueando a saída do leite. Recomenda-se que a criança seja amamentada sem
restrições de horários e de tempo de permanência na mama. É o que se chama de amamentação em
livre demanda. Nos primeiros meses, é normal que a criança mame com frequência e sem horários
regulares. Em geral, um bebê em aleitamento materno exclusivo mama de oito a doze vezes ao dia.

FIGURA 8. Posicionamento e pega na amamentação

FIGURA 9. Posicionamento na amamentação

129

Assim, de acordo com a OMS alguns cuidados podem possibilitar o posicionamento e pega adequados,
conforme demonstrado nas FIGURAS 8 e 9. No posicionamento adequado o rosto do bebê está de frente
para a mama, com nariz na altura do mamilo, boca bem de frente da região mamilo-areolar e narinas do
bebê livres; corpo do bebê próximo ao da mãe; bebê bem apoiado, com cabeça e tronco alinhados
(pescoço não torcido e levemente distendido). As figuras 8 e 10 mostram a pega adequada com aréola
visível acima da boca do bebê; a boca está bem aberta; o lábio inferior virado para fora e o queixo
tocando a mama. Na FIGURA 10 está sugerido um check list para observação de uma mamada
adequada.

Figura 10. Pega adequada
Duração das mamadas: o tempo de permanência na mama em cada mamada não deve ser fixado, pois
o tempo necessário para esvaziar a mama varia entre as duplas “mãe e bebê” e pode variar de acordo
com a fome da criança ou conforme o intervalo transcorrido desde a última mamada ou com o volume
de leite armazenado na mama, entre outros. O mais importante é que a mãe dê tempo suficiente à
criança para ela esvaziar adequadamente a mama, pois o leite produzido no final da mamada é mais rico
em gordura, sendo mais calórico, o que promove saciedade na criança e maior espaçamento entre as
mamadas. Orientar o esvaziamento primeiramente de uma mama antes de oferecer o outro seio.
Sempre iniciar a próxima mamada no último seio que foi oferecido ao bebê para garantir que este seja
devidamente esvaziado. O esvaziamento completo das mamas contribui para a manutenção de
produção de leite suficiente para atender às demandas do bebê e, consequentemente, para o seu ganho
adequado de peso.
Apojadura e como avaliar se o aleitamento está satisfatório: a apojadura, entendida como a distensão
fisiológica dos alvéolos e ductos da mama, ocorre do 2° ao 3° dia pós-parto, antes da descida do leite,
com aumento do volume da mama, mantendo-se, no entanto, o mesmo volume de leite em cada
mamada (5 a 20 ml por mamada). O volume do leite aumenta quando ocorre a descida do leite em 24 e
48 horas após a apojadura, respectivamente nas multíparas e primíparas. No período da apojadura é
importante certificar se a criança está deglutindo e conseguindo esvaziar as mamas e não apenas
sugando o seio.
Sempre observar os sinais indicativos de uma boa amamentação e nutrição: criança ativa, hidratada,
com diurese presente, urina clara, ganho peso esperado para a idade.

130

4.4.1.4. Cuidados nas intercorrências clínicas durante a amamentação
Para construção do cuidado na atenção às intercorrências clínicas relacionadas com a amamentação é
imprescindível uma escuta das demandas físicas, emocionais e sociais apresentadas. Se a mãe estiver
muito ansiosa e insegura, escutar e oferecer apoio com esclarecimento das dúvidas. Dentre as
intercorrências mais comuns destacam-se:
Hipogalactia: a grande maioria das mulheres tem condições biológicas para produzir leite suficiente
para atender à demanda de seu filho. O volume de leite produzido é relaciona-se com a frequência de
esvaziamento, seja pela sucção ou pela ordenha manual, adequando-se a necessidade da criança. No
entanto, algumas condições podem interferir na produção adequada de leite, dentre as quais:
tabagismo, estresse materno, depressão pós-parto, apojadura tardia, hipotireoidismo materno, diabetes
materno descompensada, Síndrome de Sheehan (necrose da hipófise), restrição importante da dieta,
inclusive de água, sucção ineficiente do bebê, pega incorreta, uso de bicos, mamadeira, complementos,
restrição da mamada em intervalo e tempo de sucção. No caso de hipogalactia o bebê poderá
apresentar como sinais e sintomas: choro e irritabilidade frequente após as mamadas; ganho de peso
insuficiente; débito urinário insuficiente (menos de cinco eliminações diárias); fontanelas deprimidas,
turgor da pele diminuído, fezes endurecidas, mamadas frequentes e com intervalos curtos. São fatores
predisponentes à hipogalactia: intercorrências de saúde, materna e ou da criança; sofrimento e
insegurança materna no período pós-parto; mulher com estresse e fadiga; apoio frágil de familiares,
sociedade; rigidez de horários para amamentar; não amamentar em livre demanda; uso de
intermediários, bicos de silicone, que podem ocasionar confusão de bicos; uso de chupetas (crianças
que chupam chupetas, em geral, são amamentadas com menos frequência, o que pode comprometer a
produção de leite); introdução precoce de fórmula complementar, o que reduz o número de mamadas e
consequentemente a produção de leite materno; mamoplastia redutora, com ressecção de estruturas
anatômicas da mama interferindo na produção de leite; despreparo dos profissionais de saúde no apoio
e acompanhamento adequado ao AM.
Ingurgitamento Mamário: ingurgitamento do seio ocorre geralmente na primeira semana pós-parto,
sendo decorrente da produção de leite maior do que a consumida pelo bebê. As mamas tornam-se
doloridas, duras e quentes. Se evoluir pode causar mal-estar, irritabilidade, febre e mastite. O leite pode
acumular em várias pequenas áreas formando nódulos doloridos (ingurgitamento lobular), em áreas
extensas (ingurgitamento lobar), ou em toda extensão da mama (ingurgitamento glandular). Pode se dar
por inicio tardio do aleitamento materno, esvaziamento mamário inadequado, tipo de ordenha ao seio
(padrão de sucção), iatrogenias como uso de bombas de ordenha e manipulação excessiva das mamas.
São sinais e sintomas de ingurgitamento: retenção láctea, aumento do volume mamário, nódulos,
edema, hiperemia, hipertermia, veias proeminentes, tensão na região areolar, dor, dificultando a sucção
do bebê e a drenagem do leite e que podem levar a hipogalactia, mastite, angústia materna e desmame.
O QUADRO 25 apresenta as principais medidas de prevenção e condutas terapêuticas do
ingurgitamento mamário.
QUADRO 25. Prevenção e tratamento do ingurgitamento mamário
Como prevenir?

Como tratar?

•

Iniciar a amamentação o mais cedo possível;

•

•
correta;

Amamentar em livre demanda e com técnica

•
Ordenha manual cuidadosa e esvaziamento das
mamas;

•

Evitar ofertar complementos ao bebê;

•

•

Preparar a mulher para o auto conhecimento das

131

Orientação à mãe;

Amamentação por livre demanda;

mamas, percebendo alterações nas mesmas;

•

•
Alternar as mamas começando a mamada pelo
último seio sugado na mamada anterior;

•
Uso de compressa de água gelada após o término
da amamentação, por até 5 minutos;

•
Se a aréola estiver distendida é necessário retirar
um pouco de leite antes da mamada para facilitar a pega;

•
Uso
de
analgésicos
se
necessário,
acompanhamento e retornos frequentes no Centro se Saúde
até a resolução do Quadro. Retorno de acordo com cada caso
e se possível na mesma semana;

•
Após a mamada, se a mama estiver dolorida cheia
de pontos endurecidos proceder a retirada do leite acumulado
em excesso após a amamentação: massagear os pontos
identificados com estase de leite. Em seguida, proceder ao
esvaziamento do leite acumulado na aréola.

•

Uso de sutiãs adequados, que suportam as mamas;

Se piora, avaliar necessidade de encaminhamento

Traumas mamilares: os traumas mamilares incluem eritema, edema e fissuras, sendo uma dificuldade
mais comum no início da amamentação, mas que pode acontecer em outros momentos da
amamentação. A causa mais comum de dor para amamentar, considerada uma importante causa de
desmame, se deve a traumas mamilares por posicionamento e pega inadequados, cuja prevenção é
primordial. Outras causas menos frequentes são disfunções orais na criança, frênulo lingual
excessivamente curto, sucção não nutritiva prolongada, uso de bombas de extração de leite,
interrupção inadequada da sucção da criança antes de retirá-la do seio, uso nos seios de cremes e óleos,
uso de protetores de mamilo (intermediários), exposição prolongada a tecidos úmidos e absorventes
mamilares, mamilos curtos/planos ou invertidos estão mais propensos a traumas.
Os sinais e sintomas são dor e ardor ao amamentar e lesões cutâneas como fissuras, rachaduras,
escoriação, erosão. Na maioria das vezes, orientar a pega correta é suficiente para que se resolva o
problema, mas é necessário ajudar a mãe a cuidar da fissura, mantendo a amamentação. A recuperação
do trauma se dá, na maioria das vezes, em 12 horas. É importante ressaltar que quando o bico está
rachado, pode haver ingestão de sangue pela criança. Não há nenhum problema nisso, e se a mãe
aceitar amamentar nessas condições, apenas deve-se certificar se a origem do sangue é do seio da mãe.
O QUADRO 26 sistematiza a prevenção e tratamento dos traumas mamilares.
QUADRO 26. Prevenção e tratamento dos traumas mamilares
Como prevenir?

Como tratar?

•
Amamentar com técnica adequada, verificar a pega
correta do bebê;

•
Se os mamilos já estiverem com fissuras e a mãe
não tolerar a sucção do bebê, deve-se ordenhar manualmente
a mama fissurada e oferecer a outra mama ou o leite materno
ao bebê em copinho, até que haja condições do bebê voltar a
mamar;

•
Manter os mamilos secos, expondo-os ao ar livre
ou à luz solar e trocar com frequência os forros utilizados
quando há vazamento de leite;
•
Não usar produtos que retiram a proteção natural
do mamilo, como sabões, álcool ou qualquer produto secante;
•
Amamentar em livre demanda: a criança que é
colocada no peito assim que dá sinais de que quer mamar vai
ao peito com menos fome, com menos chance de sugar com
força excessiva;
•
Ordenhar manualmente a aréola antes da mamada
se ela estiver ingurgitada, o que aumenta sua flexibilidade,
permitindo uma pega adequada;

•
Muito importante
posicionamento correto;

a

pega

e

o

•
Passar sobre os mamilos o próprio leite materno
após a mamada; Não usar conchas mamilares que geralmente
propiciam um ambiente úmido e quente, que pode favorecer
o aparecimento de moniliase; Trocar o soutien sempre que
úmido;
•
Após a cicatrização dos mamilos, orientar as mães
que reiniciem a amamentação gradativamente observando a
dor e se os mamilos permanecem íntegros com as mamadas
dos bebês.

•
Se for preciso interromper a mamada, introduzir o
dedo indicador ou mínimo pela comissura labial da boca do
bebê, de maneira que a sucção seja interrompida antes de a
criança ser retirada do seio;
•

reforçar

Evitar uso de protetores (intermediários) de
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mamilo.
•
Não é necessário lavar os seios a cada mamada, só
precisam ser lavados no banho diário.
•
O uso de sabão, álcool ou água boricada não
devem ser usados, pois facilitam o ressecamento da pele e o
aparecimento de rachaduras.
•

Não usar também cremes e pomadas.

•
Se os costumes do local aceitarem e se a mulher
tiver condições, é muito bom expor os seios ao sol por 5
minutos no máximo, antes das 10h ou após 16 horas. O sol
aumenta a resistência da pele.

Mastite Puerperal: a mastite puerperal ou da lactação é um processo infeccioso agudo das glândulas
mamárias que acomete mulheres em fase de lactação, com achados clínicos que vão desde a inflamação
focal, com sintomas sistêmicos como febre, mal-estar geral, astenia, calafrios e prostração, até
abscessos e septicemia. Trata-se de uma condição muito dolorosa, que compromete o estado geral da
mulher. Acomete, em média, 2 a 6% das mulheres que amamentam. São sinais e sintomas da mastite:
ingurgitamento mamário acompanhado de mal estar, febre, dor, rubor, calor, taquicardia, náuseas,
vômitos, cefaleia e calafrios. A profilaxia envolve cuidados importantes: lavar bem as mãos antes de
manipular as mamas; seguir as medidas profiláticas descritas anteriormente para ingurgitamento e
traumas mamilares; usar somente material esterilizado para procedimentos de contato com as mamas.
O tratamento da mulher com mastite deve ser feito o mais precocemente possível. Inicialmente deve
ser realizada a ordenha manual para esvaziamento completo da mama comprometida. A
antibioticoterapia será necessária quando houver sintomas graves desde o início do Quadro, fissura
mamilar visível ou ausência de melhora dos sintomas após 12 a 24 horas da remoção efetiva do leite
acumulado. Os antibióticos devem ser utilizados por, no mínimo, 10 dias, pois tratamentos mais curtos
apresentam alta incidência de recorrência, juntamente com medidas suportivas como repouso,
analgésicos ou anti-inflamatórios não esteroides (como Ibuprofeno) e hidratação frequente.
Inicialmente deve-se usar:
•
•
•
•

Cefalexina, 500 mg, via oral, quatro vezes ao dia, de 6 em 6 horas;
Amoxicilina, 500 mg ou amoxicilina associada ao ácido clavulânico (500 mg/125 mg), via
oral, três vezes ao dia, de oito em oito horas.
Na presença de cepas de S. aureus meticilina resistentes tem sido recomendado o uso de
vancomicina.
Em mulheres alérgicas aos antibióticos betalactâmicos (penicilinas e cefalosporinas), está
indicada a eritromicina 500 mg, por via oral, quatro vezes ao dia, de seis em seis horas.

Casos de abscesso podem ser encaminhados para a maternidade de referência para drenagem. Se
possível, manter a amamentação. E atenção: apesar da presença de bactérias no leite materno quando
há mastite, a manutenção da amamentação está indicada por não oferecer riscos ao recém-nascido a
termo sadio.
4.4.1.5. Atenção à contracepção para mulher que amamenta
Durante o processo de lactação é frequente o receio de uma nova gravidez e da necessidade de
orientação adequada à mulher sobre os métodos anticoncepcionais, bem como ao parceiro ou parceira.
Sabe-se que o aleitamento quando exclusivo, isto é, sem uso de chupetas, chás, água e oferecido pelo
menos 8 vezes em 24 horas até quarto mês, inibe a ovulação e diminui muito as possibilidades de uma
nova gravidez. No entanto, é fundamental orientar a mulher quanto aos métodos contraceptivos, para
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que ela se sinta segura e possa manter a amamentação, conforme protocolos de atenção integral à
saúde da mulher da PBH.
4.4.1.6. Orientação para extração manual e conservação de leite
A extração manual de leite é uma técnica simples, mais higiênica, que não demanda utilização de
instrumentos e pode ser feita pela própria mulher, quando necessário. É de extrema importância
ensiná-las esta técnica para todas, permitindo que a criança continue recebendo o leite materno,
mesmo quando sua mãe se afasta durante um período, por motivos diversos, como doença, trabalho,
dentre outros.
Indicações:
•
•
•
•
•
•
•

Trabalho materno fora do lar;
Internação da mãe ou do bebê;
Dificuldade de sucção do bebê por qualquer causa.
Mulher com mamas ingurgitadas (para facilitar a sucção do bebê e prevenir fissuras).
Mulher com mastites e abscessos
Mulher com necessidade de estimular e manter a produção do leite
Extração para doação

Orientação para a extração de leite materno:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Retire o leite depois da mamada ou quando as mamas estiverem muito cheias.
Prenda os cabelos, retire relógios e anéis e lave as mãos até o cotovelo com água e sabão.
Procure um lugar limpo e tranquilo, fique em pé ou sentada, em uma posição confortável.
Antes de iniciar a retirada, é importante massagear os seios utilizando a ponta dos dedos,
fazendo movimentos circulares no sentido da aréola (parte escura) para o tórax.
Coloque o polegar acima da linha onde acaba a parte escura do peito, e o dedo indicador
abaixo da aréola. Firme os dedos e empurre para trás, em direção ao tórax. Tente
aproximar a ponta do polegar com dedo indicador, até sair o leite.
Faça essa manobra (pressione e solte, pressione e solte) repetidamente. Essa manobra não
deve doer. Se isso acontecer é porque a técnica está errada.
O leite começa a pingar logo depois de algumas manobras. Se o reflexo de ocitocina
(descida do leite) é muito ativo, o leite pode sair em jato.
Pressione a aréola também nas laterais para que o leite seja retirado de todos os
segmentos da mama. Retire o leite de uma mama até que o fluxo diminua, em seguida
passe para a outra mama.
A retirada adequada do leite demora cerca de 20 a 30 minutos, pelo menos nos primeiros
dias após o parto, quando a produção é pequena.
Nunca esprema o mamilo. Espremer ou puxar o mamilo não extrai o leite e pode causar
ferimentos.
Despreze os primeiros jatos.
Colha o leite em frasco previamente lavado e fervido, colocando-o debaixo da aréola.
Deixar um espaço de cerca de dois centímetros até a tampa para evitar que o pote se
rompa durante o congelamento.
Após terminar a ordenha, feche bem o vidro e o coloque na geladeira. Este leite se for para
consumo do próprio bebê tem validade de até 12 horas. Para fins de estocagem e/ou
doação, o leite deve ser congelado imediatamente. O folder Amamente e Doe Leite,
Proteja a Vida disponibiliza a técnica para ordenhar e preparar frascos e vidros para coleta
de leite humano (Anexo 6).
Se pretender congelar o leite, poderá armazenar o leite de coletas sucessivas no mesmo
vidro, contudo, cada coleta de leite deverá ser feita em copo de vidro previamente lavado
e fervido por 15 minutos.
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16. Adicionar na tampa do vidro que irá para o congelador a data da primeira coleta e horário,
a fim de controlar validade do mesmo.
17. Retirar o pote de vidro do congelador somente no final da coleta e verter o leite do copo
sobre o leite já congelado. Retornar imediatamente com o pote de leite para o congelador.
18. Na ausência da mãe, o leite deixado deverá ser ofertado ao bebê preferencialmente em
copinho, pois, as crianças depois que experimentarem a mamadeira, passam a apresentar
dificuldade quando vão mamar no peito e também recusa do seio materno o que leva a
uma produção insuficiente de leite podendo levar a um desmame precoce.

Figura 11. Extração manual de leite
Conservação do leite materno em domicílio: a qualidade microbiológica do leite ordenhado está
associada às condições higiênicas sanitárias adotadas antes e durante a ordenha já listadas acima. A
extração manual é considerada mais adequada do que o uso de bombas de sucção, que estão mais
sujeitas à contaminação e a risco de lesões nas mamas. O leite deve ser armazenado imediatamente na
geladeira ou congelador/ freezer para diminuir riscos de proliferação bacteriana. Na geladeira, guardálo sempre no seu interior e nunca na porta, evitando-se abrir a geladeira com frequência e deixá-la
muito tempo aberta. Para diminuir o desperdício de leite, aconselha-se fazer ordenhas em vários
frascos até atingir o volume suficiente para uma a duas mamadas. A utilização do leite deve seguir os
seguintes cuidados:
•
Se cru e congelado a uma temperatura de -3º C (freezer) utilizá-lo em até 15 dias. Após descongelar
utilizá-lo em até 12 horas.
•
Se ordenhado e resfriado a 5º C (geladeira) utilizá-lo em até 12 horas.
•
Se pasteurizado no Banco de Leite e congelado a -10º C utilizá-lo em até seis meses. Após descongelar
pode ser mantido em refrigeração por até 24 horas.
ATENÇÃO: quando for mantido refrigerado a 5º C o frasco deve ser colocado na prateleira da geladeira

Como descongelar ou aquecer o leite materno: os seguintes passos devem ser respeitados no processo
de aquecimento do leite materno:
1. Retirar do congelador somente os frascos de leite humano que deverão ser degelados naquele
horário;
2. Retirar anéis, relógio e higienizar previamente as mãos com sabão em água corrente;
3. Colocar água em uma panela, levar ao fogo e aquecer sem iniciar fervura. Cuidar para que a
água não entre em ebulição. O nível da água na panela deve ficar aproximadamente a quatro
cm abaixo da tampa do menor frasco de leite a ser descongelado;
4. Desligar o fogo e retirar a panela do fogão;
5. Colocar a panela em uma bancada ou mesa;
6. Retirar o frasco de leite humano do congelador e colocar imediatamente na panela com a água
morna;
7. Movimentar suavemente o frasco de leite no interior da panela de forma circular;
8. Cuidar para que o leite não seja totalmente descongelado. Retirar o frasco da água morna
assim quer restar apenas uma pequena pedrinha de leite ainda congelado no seu interior;
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9.

Após o degelo retirar imediatamente o frasco de LH da água de banho-maria e secar o frasco
com papel toalha. O LH descongelado não deve ficar na água do banho-maria.

É importante que se ofereça preferencialmente o leite materno em copinho de vidro previamente
fervido, para que o bebê continue sugando o peito da mãe sempre que ela estiver disponível (Figura 12).
Além disso, essa técnica diminui o risco de contaminação do leite, pois mamadeiras são grandes fontes
de contaminação bacteriana.
O leite descongelado que sobrar após ser consumido pelo bebê deverá ser desprezado.

Figura 12. Técnica do Copinho
4.4.1.7. Orientações sobre doação de leite humano
O leite humano também é a melhor nutrição para bebês prematuros retidos em Unidade de Terapia
Intensiva, promovendo a vida e sobrevida com qualidade. A grande maioria do leite humano doado
beneficia recém-nascidos com baixo peso ou prematuros internados em UTIs neonatais. Visando a
ampliação do volume de leite humano disponível para os bebês prematuros e reduzir a
morbimortalidade infantil, o Posto de Coleta de Leite Humano Mama Bebê, em funcionamento na URS
Saudade, coordena, capacita e supervisiona equipes de Centros de Saúde que querem estar aptas para
apoiar e orientar mulheres que desejam coletar e doar leite. Neste caso, o Centro de Saúde se torna
também uma Unidade de Coleta de Leite Humano (UCLH). A Figura 13 mostra os Centros de Saúde que
possuem Unidades de Coleta de Leite Humano em funcionamento, em Belo Horizonte. Assim, no
cotidiano da assistência às mulheres e sua família, visando a promoção da saúde, os profissionais
preparados orientam e ensinam sobre a importância da doação, a técnica de coleta e armazenamento
de leite no domicilio (QUADRO 27). Alguns Centros de Saúde, além de orientar o processo de coleta e
doação de leite humano, organizam também o transporte do leite doado ao Posto de coleta Mama Bebê
que por sua vez encaminha o total de leite recebido ao Banco de Leite Odete Valadares para
pasteurização. Quanto mais Centros de Saúde forem sensibilizados e treinados, maior será o volume de
leite humano disponível nas Unidades Neonatais beneficiando os bebês prematuros. Assim, as equipes
de saúde da família ou profissionais de apoio interessados podem solicitar o treinamento em sua
Regional de Saúde de Referência.
As seguintes condições impossibilitam a doação pela mulher: (1) ser portadora de doença
infectocontagiosa como hepatite e AIDS (os exames realizados no pré-natal - HIV, hepatite B e C- são
apresentados); (2) ser fumante ou usuária de álcool ou outras drogas; (3) fazer uso de algumas
medicações que contraindicam a doação do leite. De acordo com a resolução RDC Nº 171, DE 4 DE
SETEMBRO DE 2006, que dispõe sobre o regulamento técnico para o funcionamento de Bancos de Leite
Humano, a doação de leite humano deve ser uma ação voluntária, altruísta e não remunerada. A mulher
que deseja ser doadora de leite humano deverá preencher uma ficha cadastral para que seja
identificado algum impedimento para doação do leite.
São critérios de prioridade para recebimento de leite humano doado de acordo com o estoque do Banco
de Leite humano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recém-nascido prematuro ou de baixo peso, que não suga;
Recém-nascido infectado, especialmente com enteroinfecções;
Recém-nascido em nutrição trófica;
Recém-nascido portador de imunodeficiência;
Recém-nascido portador de alergia a proteínas heterólogas;
Casos excepcionais, a critério médico.

Outras informações relevantes estão disponíveis no Manual Amamentação e uso de medicamentos e
outras substâncias, 2014 (MS), disponível em:
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/amamentacao_uso_medicamentos_outras_substancias_2e
dicao.pdf

Figura 13. Centros de Saúde em Belo Horizonte onde funcionam Unidades de Coleta de Leite Humano

4.4.1.8. Orientação sobre técnicas de relactação e de translactação
Quando a criança chegar à unidade de saúde com alimentação mista (leite materno + leite de vaca ou
fórmulas) ou tendo sido desmamada, é possível tentar a translactação e relactação, desde que a mulher
tenha desejo, interesse, boa vontade e, sobretudo, apoio técnico da equipe de saúde. A técnica consiste
em colocar o leite numa seringa ou outro recipiente, ligando-o a uma sonda que deve ser presa ao seio,
perto do mamilo. Este recipiente deve ficar numa posição nivelada com a da mama. A criança sugará o
seio e a sonda ao mesmo tempo e, à medida que se alimenta, também estimula a produção do leite
materno. Dessa maneira, há transição da sonda para o peito, sem a utilização do copo, e a própria mãe
alimenta seu filho. Esta técnica deve ser utilizada em todas as mamadas, acelerando assim o processo,
com bons resultados.

Figura 14a. Técnicas de Relactação

Figura 14b. Técnicas de Relactação

A relactação é um termo utilizado para designar técnica aplicada às mulheres que já estiveram grávidas
em algum momento da vida e querem voltar a produzir leite para alimentar um bebê, biológico ou não,
utilizando-se inicialmente uma formula alimentar ou leite de vaca.
A translactação é alternativa para a alimentação do recém-nascido, que consiste em uma adaptação da
técnica de relactação, onde através da mesma técnica é ofertado leite materno.
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A técnica de relactação também pode ser denominada de “lactação adotiva”, “indução da lactação” ou
ainda, “translactação”, quando há transição da alimentação via sonda para amamentação ao seio
materno. A técnica utilizada é a mesma e consiste na utilização de um dispositivo afixado no seio que
está ligado e/ou mergulhado num recipiente com leite materno ou outro leite. Na medida em que o
bebê suga, o líquido é liberado. Ao mesmo tempo, a sucção estimula a hipófise na liberação de
hormônios como a prolactina e ocitocina.

4.4.1.9. Situações especiais na amamentação

Algumas condições clínicas contraindicam o aleitamento materno. Essas situações não são muito
frequentes, mas existem. Trata-se de mães com doenças graves, crônicas ou debilitantes ou de bebês
com doenças metabólicas raras.
As contraindicações relacionadas com condições clínicas na criança são:
• Bebês com doenças metabólicas como a fenilcetonúria, a galactosemia e a leucinose (doença
da urina do xarope de bordo). Na fenilcetonúria deve ser oferecida a fórmula sem fenilalanina e
a critério do medico especialista, um pouco de leite materno nos intervalos.
• Recém-nascido gravemente enfermo, com dificuldade de sucção.
As contraindicações relacionadas com condições clínicas na mãe são:
•

A infecção materna pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV/Aids) e o vírus T- linfotrópico
humano tipo 1 e tipo 2 (HTLV-1 e 2) contraindicam a amamentação pelo risco de transmissão
do vírus ao bebê através do leite materno.
Neste caso para todas as mulheres deve ser prescrito o fármaco inibidor da lactação, a cabergolina. A
dose recomendada de cabergolina (substância ativa) é 1 mg (dois comprimidos de 0,5 mg) administrada
em dose única no primeiro dia pós-parto e está disponibilizada regularmente no município desde 2010.
A fórmula infantil é fornecida para crianças filhas de mães HIV positivo até um ano de idade. A
dispensação da dieta é feita inicialmente nas maternidades e continuada no ambulatório de referência
em doenças infectocontagiosas – CTR DIP Orestes Diniz, onde essas crianças fazem o acompanhamento
especializado devido à exposição à transmissão vertical (Consulte, transmissão vertical pagina XX).
Vale ressaltar que outras doenças de transmissão vertical como hepatites virais, herpes genital,
gonorreia, clamídia e tricomoníase, bem como vírus da dengue, chikungunya e zika não contraindicam a
amamentação. Doenças maternas virais como sarampo, caxumba, rubéola, herpes vírus e hepatites,
entre outras, podem excretar os vírus no leite, mas a transmissão para o lactente não é relatada.
Diferem das infecções causadas pelos retrovírus (HIV e HTLV), em que ocorre a transmissão através do
leite humano e por isso a amamentação deve ser contraindicada. Doenças infectocontagiosas podem
acometer tanto a mãe quanto a criança.
Algumas doenças infecciosas contraindicam temporariamente o aleitamento materno ou exigem
cuidados especiais para que a amamentação seja mantida, conforme apresentado nos QUADROS 28 e
29.
QUADRO 27. Conduta em relação à amamentação e uso de leite materno ordenhado cru em algumas
infecções bacterianas e parasitárias na nutriz

Infecção

Modo
de
transmissão

Conduta
quanto
amamentação
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à

Uso
do
materno

leite

Observação

ordenhado cru
Staphylococcus
aureus: doença grave
ou invasiva

Contato

Interrupção temporária por 24-48
após início da antibioticoterapia

Permitido, após 24-48
horas do início da
antibioticoterapia

Doença materna
grave, muitas vezes
mediada por toxinas

Streptococcus do
Grupo B doença
grave ou invasiva

Contato

Interrupção temporária por 24-48
após início da antibioticoterapia

Permitido, após

Pode causar infecções
recorrentes maternas

Neisseria
miningitidis: doença
grave ou invasiva

Gotículas
respiratórias

Tuberculose:lactante
s abacilíferas ou
tratadas há mais de 2
semanas antes do
parto
Tuberculose:
lactantes com sinais,
sintomas

24-48 horas do início
da antibioticoterapia
Interrupção temporária por 24
horas após início da
antibioticoterapia

Permitido, após

Sem restrição

Permitido

Manutenção do
tratamento da mulher

Suspender temporariamente até
diagnóstico e início da terapia na
lactante e terapia profilática na
criança

Permitido

Seguir normas
higiênico- sanitárias,
em especial uso de
máscara cobrindo
nariz e boca

24 horas do início da
antibioticoterapia

Uso de
antibioticoterapia
profilática nos
contactantes

–
Gotículas do
trato
respiratório

e exames
radiológicos
consistentes com
doença tuberculosa
ativa

Manter diminuição do
contato mãe/filho por
pelo menos 2 semanas
após início do
tratamento

Investigar criança e
iniciar isoniazida
Tuberculose:
lactantes portadoras
de tuberculose
multidroga resistente

Gotículas do
trato
respiratório

Suspender temporariamente até
início da terapia adequada e até a
mulher se tornar abacilífera

Permitido

Seguir normas
higiênico-sanitárias,
em especial uso de
máscara cobrindo
nariz e boca
Separação da mãe do
seu filho até se tornar
abacilífera
Investigar a criança e
iniciar
antibioticoterapia

Mastite ou abscesso
causado por
Mycobacterium
tuberculosis

Contato

Interrupção temporária para
tratamento

Contraindicado até
resolução das lesões e
cultura negativa

Investigar e iniciar
tratamento da criança
com isoniazida

Manter ordenha para
evitar estase e
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diminuição da
produção de leite
Hanseníase não
contagiosa

Sem restrição

Permitido

Submeter a criança a
exames clínicos
periódicos e realizar
BCG

Interrupção temporária até
tratamento corretamente
instituído com duração superior a
3 meses com sulfona ou superior
a 3 semanas com rifampicina, sem
lesões na pele da mama

Contraindicado até
tratamento

Submeter a criança a
exames clínicos
periódicos, realizar
BCG e tratar a criança
simultaneamente com
a sua mãe

–

Hanseníase
virchowiana não
tratada ou com
tratamento inferior a
3 meses com sulfona
ou inferior a 3
semanas com
rifampicina ou com
lesões de pele na
mama

Secreções
nasais e pele

Hanseníase
multibacilar

Secreções
nasais e de
pele

Doença diarreica

corretamente
instituído com
duração superior a 3
meses com sulfona ou
superior a 3 semanas
com rifampicina, sem
lesões na pele da
mama

Interrupção temporária da
amamentação até 72 horas de
início do tratamento com a
Poliquimioterapia
(Dapsona+Rifampicia+Clofazimina
)

Sem restrição

-

Permitido

–

Diminuir, ao máximo,
o contato mãe/filho
Submeter a criança a
exames clínicos
periódicos, tratar a
criança
simultaneamente com
a sua mãe e realizar a
BCG.
Os agentes etiológicos
da doença diarreica
materna podem ser
contaminantes
externos

Ênfase nos cuidados
higiênicos,
principalmente
lavagem das mãos
Brucelose

Listeriose

Leptospirose

Leite, contato

Contato,
perinatal

Contato com
urina de
animais
portadores,

Interrupção temporária até 72-96
horas do início do tratamento

Contraindicado até
72-96 horas do início
do tratamento

Mulher pode
apresentar doença
materna grave

Permitido, se
pasteurizado

Avaliar estado clínico
da lactante

Sem restrição

Permitido

Em lactantes gravemente
doentes, na fase aguda,
interrupção temporária

Em lactantes
gravemente doentes,
contraindicado na
fase aguda

Interrupção temporária na fase
aguda

Contraindicado na
fase aguda
Permitido, se
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Lactante pode
apresentar doença
materna grave.

leite

pasteurizado

Nesse caso, ordenhar
o leite para evitar
estase e pasteurizá-lo

Avaliar estado clínico
da lactante
Coqueluche no
período neonatal

Gotículas do
trato
respiratório

Interrupção temporária por 5 dias
após início da terapia
antimicrobiana

Permitido, com
garantia de medidas
higiênicas, com
ênfase ao uso de
máscara cobrindo
nariz e boca

Iniciar
antibioticoterapia para
a lactante e criança

Restrição de contato
mãe/criança

Vacinar a criança
Doença de Chagas

Fezes de
inseto
(barbeiro),
transfusão
sanguínea,
transmissão
vertical via
placenta, leite
materno

Interrupção temporária na fase
aguda da doença ou quando
houver lesão mamilar com
sangramento

Contraindicado na
fase aguda da doença
ou quando houver
lesão mamilar com
sangramento

Evolução benigna do
lactente

Rara descrição de
sequelas

Fontes: Sociedade Brasileira de Pediatria. Doenças maternas infecciosas e amamentação, 2017, adaptado (Ministério da Saúde,
2019; Ozturk Z. Tatliparmak. A.2016; LYON, Sandra e GROSSI, Maria Aparecida, 2013).

QUADRO 28: Conduta em relação à amamentação em algumas infecções virais na nutriz

Infecção

Modo de

Conduta
quanto
amamentação

à

Outras condutas

Observação

Permitida, exceto se a
infecção for adquirida
entre 5 dias antes e

Isolamento de mãe e

A doença não é
transmitida pelo leite
materno

2 dias após o parto

Imunoglobulina
Humana Antivaricela
Zoster, que deve

transmissão

Varicela

Contato direto, via
aérea

filho no período

ser administrada o
mais precocemente
possível, em até 96
horas do nascimento
Infecção pelo herpes
simples tipos 1 e 2

Contato direto
com fluidos
corporais

Permitida, exceto na
mama que apresentar
lesões

ou feridas de
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Cobrir as lesões
herpéticas em outras
localizações

O isolamento da díade
tem sido questionado

pessoa infectada
Orientar as mães a
praticar higiene
criteriosa das mãos
Citomegalovirose

Secreções genitais
maternas durante
o parto ou através
do leite materno

Permitida, exceto para
recém-nascidos com
peso < 1.000g e/ou
idade gestacional

Alimentar o recémnascido com leite
humano ordenhado
pasteurizado

Alguns pesquisadores
contraindicam a
amamentação para
recém-nascidos prétermo com peso <1500g

—

A doença não é
transmitida pelo leite
materno

< 30 semanas
Rubéola

Secreções
respiratórias

Permitida, sem
restrições

Caxumba

Contato direto
com secreções
respiratórias

Permitida, sem
restrições

A doença não é
transmitida pelo leite
materno

Os anticorpos específicos
(IgA) passam para o
recém-nascido por meio
do leite
Sarampo

Contato com
secreções
respiratórias no
período de
incubação e
durante o período
da doença

Permitida, após
isolamento da mãe nos
primeiros 4 dias da
doença

Alimentar o lactente
com leite materno
ordenhado cru
durante o isolamento
da mãe

A doença não é
transmitida pelo leite
materno

Presença de IgA contra o
sarampo no leite materno
Uso de
imunoglobulina pela
criança

Infecção pelo HIV

Vertical na
gestação, parto e
via leite materno

Varia de acordo com o
país

A alimentação alternativa
deve ser aceitável,
factível, acessível,
sustentável e segura
(AFASS)

Contraindicada no Brasil

Aumento do risco de
transmissão na presença
de outras doenças
infecciosas
Infecção pelo HTLV-1 e
HTLV-2

Sangue, leite
materno

Contraindicada

A alimentação alternativa
deve ser AFASS

Aumento de risco de
transmissão na presença
de outras doenças
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infecciosas
Hepatite A

Água, alimentos e
fezes maternas

Permitida

Imunoglobulina
humana para o
recém-nascido se o
parto ocorrer na fase
aguda

A doença não é
transmitida pelo leite
materno

Administração da
primeira dose da
vacina contra hepatite
B e imunoglobulina
específica contra
hepatite B, nas
primeiras 12 horas de
vida

A imunoprofilaxia elimina
o risco teórico de
transmissão do VHB
através da amamentação

contaminadas

Hepatite B

Vertical, sangue,
fluidos corporais

Permitida

Hepatite C

Sangue, uso de
drogas
intravenosas

Permitida

O VHC não é transmitido
pelo leite materno e sim
pelo sangue infectado

Aumento de risco de
transmissão nos traumas
mamilares com
sangramento

Discussão informada
sobre os riscos e
benefícios
Influenza H1N1

Contato com
gotículas expelidas

Permitida

Medidas de
higienização das mãos
e uso de máscara
facial pela mãe

ao tossir ou
espirrar

A doença não é
transmitido pelo leite
materno

Não é necessário
isolamento
Febre amarela

Picadas de
mosquitos
infectados

Permitida, se a condição
clínica materna permitir

Zika Vírus

Picada do Aedes sp
infectado, vertical
e sexual

Permitida, sem
restrições

Chikungunya

Picada do

Permitida

Se a nutriz for
vacinada, a
amamentação deve
ser suspensa por 10
dias se criança menor
de 6 meses
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O vírus vacinal pode ser
transmitido pelo leite
materno
Não há evidências
científicas de transmissão
da doença pelo leite
materno, apesar de
identificado o RNA viral
no leite materno

–

Aedes sp

Doença não contagiosa

–

Dengue

Picada do

Permitida, se a condição
clínica materna permitir

A transmissão pelo leite
humano é improvável

Aedes sp.
Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria. Doenças maternas infecciosas e amamentação, 2017.

Cuidados nos casos de Hepatites virais
•

Hepatite A: se a mãe está na fase aguda da doença, a criança pode ser amamentada, mas deve
receber a gamaglobulina, na dose de 0,02ml/kg logo após o nascimento.

•

Hepatite B: recomenda-se que os recém-nascidos filhos de mães portadores do vírus da
hepatite B recebam a primeira dose da vacina contra hepatite B logo após o nascimento, nas
primeiras 12-24 horas (quanto mais cedo melhor) e imunoglobulina específica (0,5 ml) - tão
logo quanto possível, dentro dos primeiros sete dias após o nascimento. É importante salientar
que não há necessidade de retardar o início do aleitamento materno até que a criança seja
imunizada. Quando a sorologia da mãe for desconhecida, vacinar o RN nas primeiras 12 horas
após o parto. Quando for possível colher a sorologia e se o resultado for positivo, aplicar a
Imunoglobulina Anti-hepatite B (HBIG) o mais cedo possível (nos primeiros 7 dias de vida). Se
negativo, a vacinação já realizada é suficiente. A segunda e a terceira doses da vacina contra a
hepatite B são indicadas após um e seis meses da primeira.

•

Hepatite C: até o momento não se demonstrou a transmissão do vírus da hepatite C através do
leite materno, embora o vírus e os anticorpos já tenham sido detectados no leite. Nos casos de
mães portadoras da infecção, a decisão de amamentar ou não deve ser baseada em discussão
conjunta entre a mãe e o profissional de saúde.

As mulheres que não receberam as imunizações recomendadas antes ou durante a gestação podem ser
imunizadas durante o período de lactação. Não existe nenhuma evidência que indique risco para a
criança da presença potencial do vírus vivo de vacinas no leite humano. Por isso, se houver indicação, as
nutrizes podem ser imunizadas.
Cuidados nos casos de Dengue: as mulheres que amamentam e são acometidas pelo vírus da dengue
devem continuar amamentando seus filhos, pois não existe contraindicação formal nesses casos. Além
disso, se a mulher estiver infectada e mesmo assim se apresentar em condições de amamentar,
proporcionará muitos benefícios à saúde do lactente. Não há perigo para as crianças, uma vez que o
vírus não é transferido pelo leite (FIOCRUZ, 2008).
Cuidados nos casos de Varicela zoster: o aleitamento está temporariamente contraindicado quando as
lesões surgem e até cinco dias antes do parto ou até dois dias após. Recomenda-se isolar o recémnascido da mãe, no período de risco de infecção. Nessa fase, a lactação deve ser mantida com ordenhas
regulares da mama. O leite materno ordenhado e pasteurizado ou leite humano de BLH (quando
disponível) deve ser ofertado em xícara ou copo.
Cuidados nos casos de Herpes Simples 1 e 2: a amamentação não deve ser interrompida. Nos casos de
vesículas herpéticas localizadas na pele da mama, a criança não deve sugar a mama afetada enquanto
persistirem as lesões. As lesões herpéticas devem ser cobertas e a mãe deve ser orientada quanto à
higiene criteriosa das mãos.
Cuidados nos casos de Zika - embora já se tenha identificado o vírus no leite materno, não houve, até o
momento, nenhum relato de caso em que tenha havido a transmissão do vírus zika para o bebê pelo
leite materno. A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, coordenada pela Fiocruz, afirma que, por
conta de todos os benefícios que o leite materno traz ao recém-nascido, incluindo o aumento da
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imunidade, a amamentação deve ser encorajada e incentivada mesmo em áreas endêmicas para o vírus
zika. (FIOCRUZ, 2016)
Cuidados nos casos de Malária - como a malária não é transmitida entre humanos, a amamentação
pode ser mantida se a condição clínica da mãe permitir. Não há nenhuma evidência indicando que a
malária possa ser transmitida pelo aleitamento materno. Em mães que necessitam tratamento,
cloroquina, quinina e tetraciclina são recomendados. Sulfonamidas devem ser evitadas no primeiro mês
de lactação. Portanto, mãe com malária e em lactação pode amamentar durante o tratamento com
drogas específicas.
Cuidados nos casos de Tuberculose - a tuberculose pulmonar da mãe, desde que adequadamente
tratada, não contraindica a amamentação. Os cuidados com o bebê devem ser individualizados,
conforme a situação específica. Nos casos de mãe com tuberculose abacilífera ou bacilífera, não tratada
ou com tratamento iniciado há menos de duas semanas do nascimento da criança, não há
contraindicações à amamentação, desde que a mãe não seja portadora de mastite tuberculosa. É
recomendável, entretanto, que faça uso de máscara cirúrgica durante a amamentação,
preferencialmente a máscara nº 95 se possível, ao amamentar e ao cuidar da criança, enquanto a
baciloscopia do escarro se mantiver positiva. Em caso de mãe com tuberculose multidrogas resistente, a
amamentação deve ser suspensa temporariamente até que a mulher inicie a terapia adequada e tornese abacilífera. Comunicantes, principalmente os domiciliares, devem ser rastreados. O RN deve receber
quimioprofilaxia com Isoniazida, 10mg/kg/dia, durante 3 meses e, ao final desse período, deve realizar o
teste tuberculínico (PPD) na criança. Se o teste PPD for positivo, deve-se solicitar raio X de tórax que se
alterado (doença ativa) está indicado o tratamento conforme Manual de Normas técnicas do Ministério
da Saúde. Se não houver sinal de doença ativa, a quimioprofilaxia deve ser mantida até o 6º mês de
vida. Se o teste do PPD for negativo (não reator), a Isoniazida deve ser suspensa e a criança ser vacinada
com BCG. Caso o RN tenha sido inadvertidamente vacinado, recomenda-se o uso de Isoniazida por seis
meses e não está indicada a realização da PT (prova tuberculínica). Avaliar individualmente a
necessidade de revacinar para BCG após esse período, já que a Isoniazida é bactericida e pode interferir
na resposta imune aos bacilos da BCG efetuada.
Cuidados nos casos de Sífilis - a sífilis é uma doença transmitida por contato sexual e por outras formas,
como contato com pessoa que tenha lesões ativas em mucosas e mamas. Não há evidências de
transmissão pelo leite humano. A nutriz com sífilis primária ou secundária com lesões acometendo a
mama, sobretudo na aréola, pode infectar a criança. Nesses casos, a amamentação ou o uso de leite
ordenhado da própria mãe está contraindicado até o tratamento e a regressão das lesões. Com 24 horas
após o tratamento com penicilina, o agente infeccioso raramente é identificado nas lesões. Assim, não
há contraindicação à amamentação após o tratamento adequado.
Cuidados nos casos de Hanseníase Contagiante (virchowiana) - deve ser evitado o contato pele a pele
entre a mãe e a criança. A mãe de amamentar com máscaras descartáveis, lavar as mãos
cuidadosamente antes de amamentar, realizar desinfecção dos materiais que entram em contato com
as secreções nasais maternas e usar lenços descartáveis.
Cuidados com o bebê quando a mãe necessita de medicamentos - As drogas recebidas pela mãe podem
ser transferidas ao filho através do leite, contudo, há poucas situações que contraindicam a
continuidade da amamentação por este motivo. Poucos são os fármacos formalmente contraindicados e
alguns requerem cautela ao serem prescritos durante a amamentação, devido aos riscos de efeitos
adversos nos lactentes e/ou na lactação. No entanto, com frequência os profissionais de saúde
recomendam a interrupção desnecessariamente do aleitamento materno quando as mães são
medicadas. Por isso, cabe ao profissional de saúde, antes de tomar qualquer decisão, buscar
informações atualizadas para avaliar adequadamente os riscos e os benefícios do uso de uma
determinada droga em uma mulher que está amamentando. Além disso, recomenda-se a discussão do
caso em situações mais complexas em busca de alternativas para evitar a suspensão da amamentação.
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Deve-se ponderar também a necessidade do medicamento, o fato de que as quantidades que passam
para o leite são mínimas. Orienta-se, portanto, a ingestão do medicamento logo após as mamadas para
que na mamada seguinte a concentração da droga no leite já seja menor, sendo importante monitorizar
o aparecimento de reações colaterais na criança. Para informações detalhadas consulte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/amamentacao_uso_medicamentos_2ed.pdf
Cuidados em algumas condições clínicas do bebê
•

•
•

•

Refluxo Gastro Esofágico (RGE): é uma das manifestações gastrointestinais mais comuns na
infância. Muitas vezes essa condição resolve-se espontaneamente nos primeiros meses de vida
com a maturação do mecanismo de funcionamento do esfíncter esofágico inferior, e em geral
finda antes do final do primeiro ano de vida. Com relação à orientação postural, o lactente deve
ser mantido em posição vertical pelo período de 20 a 30 minutos após a mamada, o que facilita
a eructação e o esvaziamento gástrico, diminuindo os eventos de regurgitação. Nos períodos de
sono, o lactente deve permanecer em decúbito supino (dorsal), com a elevação da cabeceira
entre 30 e 40 graus (colocar suporte sob os pés do berço ou cama com uma inclinação de mais
ou menos 30 graus), pois as posições em decúbito lateral e/ou prona associam-se com maior
risco de ocorrência de morte súbita, conforme recomendação do departamento de
gastroenterologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, 2017. Para os lactentes em
aleitamento materno as mamadas devem ser mantidas por livre demanda, corrigindo apenas
erros técnicos de amamentação, que incluem tempo muito prolongado de sucção não nutritiva.
Icterícia: a icterícia atribuída ao leite materno, que pode ocorrer a partir da segunda semana de
vida não contraindica o aleitamento materno.
Prematuros: os bebês prematuros são em geral hipotônicos, o que favorece uma postura
extensora que dificulta a sucção e a amamentação. As maternidades aguardam o bebê sugar
sem dificuldades para dar alta. Os profissionais devem ofertar todo apoio para promover o
aleitamento materno ao bebê prematuro. As equipes devem acompanhar de perto o bebê
prematuro e sua família por meio de visitas domiciliares e consultas frequentes, conforme
calendário de Alto Risco.
Malformações congênitas: as fissuras de lábio (lábio leporino) e de palato constituem as
malformações congênitas mais comuns do recém-nascido. A amamentação não está
contraindicada, mas em muitos casos pode ser dificultada. Bebês com fissura parcial de lábio
ou fissura parcial de palato têm mais possibilidade de amamentar com ajuda da mãe. A mãe
deve ser encorajada a amamentar, e antes da cirurgia corretiva de lábio (entre 3 e 6 meses de
idade), deve ser orientada a auxiliar o bebê a fazer a “pega” do seio, apoiando o lábio fissurado
com o dedo (exercendo uma leve pressão), garantindo o vedamento labial em torno da aréola
mamária. A dificuldade na amamentação é geralmente proporcional à gravidade da
malformação e nos casos de fissuras lábiais palatinas completas, muitas vezes o esforço
durante a mamada pode prejudicar o aporte nutricional e o ganho de peso. Nestes casos, a
mãe deve ser estimulada a fazer a ordenha manual e oferecer o leite para o bebê na colher, ou
copinho, o que for mais eficiente e fácil. É importante ressaltar que bebês com fissuras
labiopalatinas têm risco aumentado para otite média, que pode ser minimizado mantendo a
criança em posição ortostática (cabeça elevada em relação ao corpo) durante a mamada. Nos
casos de outros tipos de malformações, as possibilidades e benefícios da amamentação devem
ser considerados caso a caso.

Ressaltamos a importância de avaliação, matriciamento e acompanhamento do profissional
fonoaudiólogo em todas essas condições.
4.4.1.10. Legislação de apoio à maternidade da mulher trabalhadora

146

A legislação brasileira ampara a mulher trabalhadora contemplando a garantia do emprego desde a
gestação, a licença maternidade remunerada e o apoio a prática do aleitamento materno com outras
medidas legais.
A Constituição Brasileira de 1988 garante:
•

•

Licença maternidade: o artigo 7º, inciso XVIII da Constituição garante a licença à gestante com
duração de 120 dias, sem prejuízo do emprego ou do salário. O pagamento da licença é feito
pela Previdência, tanto para a trabalhadora rural como para a urbana. A lei nº 11.770, de 9 de
setembro de 2008 , ampliou a licença- maternidade para seis meses, de forma facultativa para
as trabalhadoras da esfera pública. E para as trabalhadoras da esfera privada existe o
Programa Empresa Cidadã, que concede benefícios fiscais para empresas que ampliarem a
licença-maternidade das funcionárias para 180 dias.
Licença Paternidade: o artigo 7º, inciso 19, art. 10, parágrafo 1º garante ao pai, sendo este
trabalhador de Carteira assinada, cinco dias corridos apenas, a contar do dia do nascimento do
filho, para dar-lhe assistência e à sua mãe, recebendo salário integral. A licença paternidade
CLT do servidor público federal e de empresas que fazem parte do Programa Empresa Cidadã
poderá ser prorrogada por mais 15 dias mediante solicitação.

A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) garante:
•

•

•

Artigo 396 define pausas no trabalho para amamentar: toda mulher para amamentar o próprio
filho, até que este complete seis meses de idade, terá direito a 2 (dois) descansos especiais
durante a jornada de trabalho, de meia hora cada um, que não se confundirão com os
intervalos normais para repouso e alimentação. As mães podem negociar com seus
empregadores, acumular estes dois períodos, e iniciar o trabalho uma hora mais tarde ou
encerrar o expediente uma hora mais cedo. Além disso, o parágrafo primeiro do artigo dita que
“quando exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis) meses poderá ser dilatado, a critério de
autoridade competente.
Artigo 389, parágrafo 9º, Inciso 1º e 2º: Direito à creche: toda empresa que tenha 30 ou mais
mulheres com mais de 16 anos de idade é obrigada a ter local apropriado onde seja permitindo
às empregadas guardar sob vigilância os seus filhos no período de amamentação. Esta
exigência poderá ser atendida por meio de oferta direta de creches ou por meio de creches
distritais mantidas direta ou indiretamente mediante por convênios, com entidades públicas ou
privadas como Sesi, Sesc ou sindicatos.
Artigo 392: Da proteção à Maternidade: é proibido o trabalho da mulher grávida no período de
4 semanas antes e 8 semanas depois do parto.
Inciso 3º: Em caso de parto antecipado, a mulher terá sempre direito às 12 (doze) semanas
previstas neste artigo.
Inciso 4º: Em casos excepcionais, mediante atestado médico, na forma do Inciso 1º, é permitido
à mulher grávida mudar de função.

A Lei nº 12.873, 24 de outubro de 2013 que faz alteração na CLT no art. 392-A, incluindo os artigos 392-B
e C na CL e garante:
•

Art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança
será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392.
§ 5o A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a
apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou empregada.” (NR) Vigência imediata.Art.
Art. 392-B. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro
empregado o gozo de licença por todo o período da licença-maternidade ou pelo tempo
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restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu
abandono.”
Art. 392-C. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 392-A e 392-B ao empregado que
adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. A mulher ou homem que adotar,
independente da idade do adotado, têm direito a licença de 120 dias pelo INSS e afastamento
do trabalho.

4.4.1.11. Assistência em rede da mulher e bebê no aleitamento
Os Centros de Saúde devem estar preparados para prestar assistência e apoio à mulher que deseja
amamentar. Os profissionais de saúde devem encaminhar as nutrizes aos serviços de maior
complexidade de assistência, sempre que necessário. Os serviços apresentados no QUADRO 29, que
integram Bancos de Leite e Postos de Coleta em Maternidades e Posto de Coleta da URS Saudade estão
organizados para prestar atendimentos nos casos de maior complexidade clínica relacionados com a
mama e amamentação visando atenção adequada e oportuna às mulheres e bebês, com apoio e
orientações para a promoção do aleitamento materno. Verifique no QUADRO 29, os horários de
funcionamento de cada serviço. O Quadro 30 apresenta as maternidades de referência de cada Regional
de Saúde de Belo Horizonte.
QUADRO 29. Serviços de apoio assistencial à mulher e bebê em aleitamento materno
Unidades de
Telefone
Horário de funcionamento
Referência
Maternidade Odete
(31) 3337 5678
8:00 às 17:00 h
Valadares
2ª à 6ª feira
(Banco de Leite)
URS Saudade
(31) 3277 5769
8:00 às 17:00 h
(Posto de Coleta
(31) 3277 7772
2ª à 6ª feira
Mama Bebê)
Maternidade Hilda
Brandão
(Posto de Coleta)
Hospital Odilon
Behrens
(Posto de Coleta)
Maternidade Sofia
Feldman
(Banco de Leite)

(31) 99952 3894
(31) 3238 8129

7 às 19h
24horas

(31) 3277 7540
(31) 3277 6137

Hospital das Clinicas
(Posto de Coleta)
Hospital Júlia
Kubstchek

(31) 33079053

9:00 às 10:00 h
15:00 às 16:00 h
Todos os dias
8:00 às 11:30 h
13:00 às 16:30
2ª a 6ª feira
9:00 às 11:00 e
15:00 às 17:00
2ª a 6ª feira
7:00 às 20:00 h
Todos os dias

(31) 3408 7496

(31) 3389 7963
(31) 3389 7910

QUADRO 30. Maternidade de Referência por Regional
Maternidade de Referência
Hospital Sofia Feldman
Maternidade Odete Valadares
Santa Casa de Misericórdia
Hospital Odilon Behrens
Hospital das Clínicas
Júlia Kubstchek

Regional de Saúde
Norte e Nordeste
Oeste
Leste
Noroeste e Venda Nova, Pampulha
Centro Sul
Barreiro
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Consulte também a publicação Caderno de Atenção Básica: Saúde da Criança, Aleitamento Materno e
Alimentação
Complementar,
Ministério
da
Saúde,
2015,
disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf
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5.0. Atenção à saúde de mulheres e crianças infecções congênitas, vigilância e prevenção da
transmissão vertical (eventos-sentinela)
A Prevenção da transmissão vertical (TV), que ocorre da mãe para a criança durante a gravidez, de HIV,
Z-STORCH(sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose, herpes simples e do vírus zika), bem como o
tétano neonatal, merecem destaque como eventos-sentinela. Diante de uma ocorrência indesejável e
prevenível como esta, a informação sobre cada caso deve retornar à eSF, para se proceder a
investigação e a avaliação crítica sobre as circunstâncias de sua ocorrência, de modo que seja possível
prevenir novos casos. As ações de prevenção em doenças sexualmente transmissíveis, como vírus da
imunodeficiência humana/síndrome da imunodeficiência adquirida (DST/HIV/aids) voltadas para
gestantes e crianças têm conseguido diminuir significativamente o risco da transmissão vertical do HIV,
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graças a oferta de exames diagnósticos e quimioprofilaxia adequados durante a gestação, o parto e o
puerpério. No entanto, com relação à transmissão vertical de sífilis persiste o desafio de agilização no
diagnóstico e tratamento oportuno da gestante e de seu parceiro, e a necessidade, portanto, de reduzir
os índices elevados de bebês com sífilis congênita.
Dessa forma, toda gestante deve ser orientada, no pré-natal, a realizar exames para identificar doenças
que possam ser transmitidas aos seus bebês, sob o seu consentimento e direito ao sigilo do resultado.
Vale ressaltar que os Centros de Saúde disponibilizam teste rápido de gravidez, o que facilita a
vinculação oportuna no pré-natal, bem como os testes rápidos para diagnóstico de HIV e sífilis, visando
aumentar a resolutividade e a agilidade no diagnóstico e no tratamento dessas patologias na gravidez.
Para as gestantes que não realizaram o pré-natal ou não possuam informações sobre sua condição
sorológica, estes testes devem ser ofertados à mulher, mediante aconselhamento e consentimento,
para serem realizados imediatamente, visando cuidado oportuno.
A todo recém-nascido com suspeita ou confirmação de doença por transmissão vertical deve ser
assegurado o acompanhamento de saúde no Centro de Saúde (eSF, pediatra, NASF-AB) de forma
compartilhada com ambulatórios especializados (QUADRO 1). Lembrando que todas as crianças com
microcefalia e/ou com atraso neuropsicomotor, independente da causa, devem ser acompanhadas
pelas respectivas equipes de saúde da família, concomitantemente ao atendimento especializado, com
monitoramento e vigilância. Essas crianças podem ser encaminhadas também, para atendimento em
estimulação precoce nos CREAB e no Centro Municipal de Oftalmologia (CMO), unidades que contam
com equipe multiprofissional de reabilitação (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e
fonoaudiólogos, dentre outros). Todos os casos de recem-nascidos com microcefalia serão considerados
prioridade para avaliação pelo CREAB e CMO. Não se deve esperar a finalização da propedêutica para
encaminhar o paciente, pois isto pode representar oportunidade perdida de recuperação e reabilitação.
No seguimento da criança, ressalta-se que a avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor deve ser
realizada em toda consulta de puericultura e a circunferência da cabeça (perímetro cefálico) deve ser
aferida a fim de acompanhar o crescimento cranioencefálico pós-natal.
Adiante, seguem breves contextualizações das principais infecções por transmissão vertical em crianças,
visando cuidados na prevenção e tratamento. Como leitura complementar consulte o Protocolo de Prénatal e Puerpério, PBH, 2019 e o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da
Transmissão Vertical, Ministério da Saúde, 2019.
5.1. Abordagem de crianças nascidas de mães soropositivas para HIV
A assistência ao parto e nascimento deve seguir o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para
Prevenção da Transmissão Vertical, Ministério da Saúde, 2019, específico para cuidados de crianças
nascidas de mães soropositivas para o vírus da imunodeficiência humana – HIV. Essas crianças devem
receber alta da maternidade com consulta agendada para o ambulatório de doenças infecto-parasitárias
- CTR DIP Orestes Diniz. O acompanhamento no Centro de saúde de referência da família deve ser
mantido rotineiramente, com orientação do cuidado para que haja boa adesão às consultas no serviço
especializado e o devido uso dos medicamentos, quando indicados. Recomenda-se que mesmo as
crianças que foram expostas ao HIV na gestação e têm a infecção descartada, mantenham visitas
periódicas à unidade especializada até o final da adolescência. Pelo fato dessas crianças terem sido
expostas não só ao HIV, mas também, às drogas anti-retrovirais (ARV) durante o período intra-uterino,
sendo recomendado o monitoramento de possíveis repercussões da exposição aos antirretrovirais a
médio e em longo prazo.
As crianças nascidas de mães infectadas pelo HIV também podem ter maior risco de exposição a outros
agentes infecciosos. Entre estes, destacam-se o Treponema pallidum (sífilis), os vírus das hepatites B e C,
o HTLV-1/2, o vírus do herpes simples, o citomegalovírus, o Toxoplasma gondii e o Mycobacterium
tuberculosis. Outros agentes infecciosos devem ser considerados segundo a prevalência regional
(malária, leishmaniose, doença de Chagas, dentre outros). O reconhecimento precoce e o tratamento de
possíveis coinfecções devem ser considerados prioritários no atendimento dessas crianças.
Cuidados com o recém-nascido: os RN, filhos de mães HIV positivas precisam receber cuidados especiais
imediatos na sala de parto, conforme o protocolo clínico de HIV em crianças e adolescentes, MS, 2019.
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Os cuidados posteriores da prevenção da transmissão vertical devem ser orientados pela maternidade.
Ressalta-se que o RN não poderá ser amamentado com leite materno. Assim, consulte na pagina XX os
cuidados relativos à inibição da produção de leite e aquisição de fórmula para o bebê. Para os RN de
baixo peso ou prematuros impossibilitados de receber a fórmula, recomenda-se leite humano
pasteurizado, fazendo a solicitação no Banco de Leite da Maternidade Odete Valadares. Se, em algum
momento
do
seguimento,
a
amame
ntação ao seio for identificada, ela deve ser suspensa e a criança deve ser investigada para a exposição à
infecção com a solicitação do exame de carga viral do recém-nascido.
Aspectos especiais do atendimento: o acompanhamento das crianças filhas de mães HIV positivas no
CTR DIP Orestes Diniz deve ser mensal ou bimensal nos primeiros 6 meses e trimestral a partir do 2º
semestre de vida. No Centro de Saúde começa-se agendando o bebê no calendário de alto risco,
reavaliando-se, posteriormente, se existe a necessidade de ser mantido o acompanhamento mais
estreito. Em todas as consultas deverá ser feito o registro das medidas de peso, altura e especialmente o
perímetro cefálico. A avaliação sistemática do crescimento e desenvolvimento é extremamente
importante, visto que as crianças infectadas podem, já nos primeiros meses de vida, apresentar
dificuldade de ganho de peso.
Considerando-se a que a amamentação contribui substancialmente para a transmissão vertical do HIV, é
conveniente realizar a testagem das mulheres durante no período da lactação, mesmo com resultados
não reagentes para HIV durante o pré-natal e no momento do parto. Devem ser avaliadas as
vulnerabilidades e prestar orientações para a prevenção da infecção pelo HIV após o parto,
principalmente com o uso de preservativos, reduzindo a possibilidade de infecção da mulher durante a
amamentação e posterior infecção do bebê.
Aspectos da vacinação e da imunização: ressalta-se que deve ser levada em consideração a situação
clinico-imunológica de cada criança e adolescente ao ser indicada a vacinação. Informações mais
detalhadas podem ser encontradas no protocolo clinico e diretrizes terapêuticas para manejo da
infecção pelo HIV em crianças e adolescentes. Com relação à vacinação contra poliomielite, recomendase sempre a Salk inativada, incluindo os reforços. A vacina Salk, atualmente está disponibilizada
rotineiramente nos centros de saúde. Estas crianças devem receber também a vacina da influenza além
das demais. A BCG deve ser administrada ao nascimento ou o mais precocemente possível. A criança
que chega ao serviço ainda não vacinada poderá receber BCG se assintomática e sem sinais de
imunodepressão. Conforme as normas vigentes do Programa Nacional de Imunização (PNI), o esquema
da vacinação contra hepatite B deve ser iniciado preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida e
deve ser continuado com a vacina combinada penta (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B –
DTP+HepB+Hib), aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade. A imunoglobulina anti hepatite B, disponibilizada
pelo CRIE antes da alta da criança às Maternidades, está indicada, para RN de mães reagentes ao
HBsAg, idealmente nas primeiras 12 horas de vida, na dose de dose de 0,5 ml, IM no músculo vasto
lateral. Quando o perfil HBsAg da mãe for desconhecido, a vacina contra a hepatite B deve ser
administrar imediatamente, e simultaneamente deve-se solicitar a pesquisa do HBsAg, indicando a
imunoglobulina até o 7º dia de vida se o resultado for reagente. A vacinação de crianças nascidas com
menos de 2.000g ou 33 semanas de idade gestacional requer pelo menos quatro doses de vacina de
hepatite B recombinante. Para as crianças comprovadamente infectadas pelo HIV, orienta-se dosar o
anti-HBsAg em 30 a 60 dias após a última dose do esquema básico. Caso anti-HBs seja <10 MUI/mL, o
esquema vacinal deve ser repetido em intervalos de zero, dois e seis meses, usando dose dobrada de
vacina Hepatite B monovalente. Recomenda-se que a criança em risco de infecção pelo vírus da hepatite
B tenha anti-HBs testado anualmente e, sempre que anti-HBs < 10 MUI/mL, a dose de vacina deve ser
dobrada. Em crianças não vacinadas anteriormente, recomenda-se o esquema de quatro doses da
vacina monovalente também com dose dobrada: 0, 2, 6 e 12 meses. A imunoglobulina anti varicelazoster está indicada na dose de 150 UI, por via IM, nas seguintes situações: RN cujas mães tenham
apresentado Quadro clínico de varicela de cinco dias antes a dois dias depois do parto; RN pre-termos
nascidos entre 28 semanas e 36 semanas de gestacão, expostos à varicela, quando a mãe tiver história
negativa para esse agravo; RN pre-termos nascidos com menos de 28 semanas de gestação, expostos a
varicela, independentemente da história materna desse agravo.
A imunoglobulina anti-tetânica está indicada na dose de 250 UI, por via IM, para RN que apresentem
situação de risco para tétano e cujas mães não tenham historia vacinal que garanta proteção contra o
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tétano neonatal (dT: vacina dupla tipo adulto – esquema de três doses há mais de dez anos ou reforço
há mais de cinco anos).
Profilaxias da infecção pelo HIV e pelo Pneumocystis jirovecci em recém-nascido: em recém-nascidos de
mulheres infectadas pelo HIV, deve ser administrada zidovudina solução oral, durante as quatro
primeiras semanas de vida (28 dias), sendo iniciado nas primeiras 8 horas de vida. A partir daí ficará a
cargo do serviço de referência (CTR DIP Orestes Diniz) manter ou não a medicação. Nos casos de
gestantes sem uso de antirretrovirais durante a gestação ou com carga viral do HIV desconhecida ou
acima de 1.000 cópias/ml no terceiro trimestre de gestação está indicada a associação da Nevirapina,
conforme o protocolo clínico de HIV em crianças, 2019. A pneumonia por Pneumocystis jiroveci é a mais
frequente infecção oportunista (IO) em crianças infectadas pelo HIV. A faixa de maior risco é a do
primeiro ano de vida. A doença pode manifestar-se rapidamente, causando insuficiência respiratória
com alta letalidade e justificando a indicação de profilaxia primária. Todas as crianças expostas ao HIV
devem receber a profilaxia com Sulfametoxazol e Trimetorim (SMX-TMP) a partir de quatro semanas de
vida, ate que tenham duas CV indetectáveis. Essa profilaxia deve ser mantida até um ano de idade para
as crianças infectadas.
É inquestionável o benefício da profilaxia da transmissão vertical com o uso de antirretroviral (ARV),
contribuindo para a prevenção da infecção pelo HIV na criança, entretanto, alguns efeitos adversos
atribuídos ao uso de ARV, seja materno durante a gestação ou na profilaxia ao nascimento, têm sido
relatados. Sendo assim, o acompanhamento da criança exposta, mesmo as não infectadas, deve ser
mantido. Aspectos como os efeitos dos ARV sobre o feto, incluindo o potencial de teratogenicidade e
carcinogese, além da farmacocinética e da toxicidade fetal, devem ser considerados.
Adolescentes infectados pelo HIV: a adesão do adolescente à terapia anti-retroviral sofre a influência de
algumas peculiaridades observadas nessa faixa etária, tais como: a negação e o medo de sua condição
de infectado pelo HIV, a desinformação, o comprometimento da auto-estima, o questionamento sobre o
sistema de saúde e a eficiência da terapêutica e as dificuldades em obter apoio familiar e social. A
frequente redução da adesão ao tratamento nessa faixa etária levando ao insucesso terapêutico indica a
necessidade da consolidação da relação entre os profissionais e os adolescentes, com escuta e
sugestões de soluções em conjunto para a superação das barreiras. Observa-se que a família e/ou rede
social têm papel importante nesse processo e devem ser sempre considerados por todos os
profissionais envolvidos com o paciente.
A revelação diagnóstica é um momento de especial importância no cuidado das crianças e adolescentes
vivendo com HIV e requer o envolvimento de cuidadores e profissionais, que participam do cuidado.
Usualmente, deve ser individualizada, considerando as particularidades de cada usuário, como também
do cuidador, incluindo nível de compreensão, estágio de desenvolvimento, contexto social e familiar. É
importante ressaltar que se considera como cuidador qualquer pessoa que se responsabilize pela
criança ou adolescente, levando-as às consultas e auxiliando-as na tomada de medicamentos, sendo
parente ou não, tutor, profissional de abrigo onde a criança está acolhida, amigo, etc. Ressalta-se a
importância da abordagem dos temas sobre da sexualidade, em especial iniciação da atividade sexual,
cuidados de prevenção em Infecção Sexualmente Transmissível (IST), uso de preservativos sexuais,
gravidez na adolescência e planejamento reprodutivo
Considerações sobre sucesso terapêutico: Deve ficar a cargo do especialista, sendo importante enfatizar
o uso de parâmetros clínicos, como a retomada do crescimento pôndero-estatural, do desenvolvimento
neuropsicomotor e o controle das complicações clínicas da infecção na determinação do sucesso
terapêutico. Qualidade de vida, objetivo fundamental do tratamento, é algo subjetivo e só bem avaliado
em longo prazo (com apoio da ESF, UBS).
Considerações sobre falha terapêutica: A falha terapêutica está relacionada frequentemente à
dificuldade de adesão ao tratamento e critérios clínicos (deterioração neurológica, falha no crescimento
e/ou desenvolvimento neuropsicomotor, mudança de categoria clínica e outros) e critérios
imunológicos e virológicos (cargo do especialista).
Consulta Médica no Centro de Saúde:
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•

•

•

Avaliação das intercorrências com a criança/adolescente, solicitar exames (se necessário),
reforçar a importância do cuidado compartilhado (acompanhamento regular no serviço
especializado e no centro de saúde),
Reforçar a orientações quanto à profilaxia da pneumocistose, já que pode haver
transmissão respiratória, sendo o fungo encontrado no pulmão de pessoas saudáveis.
Recomenda-se que todas as crianças expostas ao HIV recebam profilaxia com SMX-TMP a
partir de quatro semanas de vida, até que tenham duas carga viral do HIV indetectáveis.
Essa profilaxia deve ser mantida somente para as crianças infectadas, até um ano de
idade, independentemente dos parâmetros laboratoriais;
Avaliação integral da criança (com avaliação do Cartão da Criança / curva de peso,
vacinação e marcos importantes do desenvolvimento) em todas as consultas.

Consulta da Enfermagem
•

•

Fazer o acolhimento das mães soropositivas para HIV, crianças expostas e adolescentes
infectados. Devem ser tratadas as questões básicas de saúde (Atenção Integral à saúde)
com reforço às orientações sobre o acompanhamento compartilhado com o serviço de
atenção especializado em doenças infecto-parasitárias, SAE (CTR DIP Orestes Diniz).
Manter contato com Serviço de Atenção Especializada em doenças infectoparasitárias SAE CTR DIP Orestes Diniz, com referência e contrarreferência dos casos, respondendo às
demandas do acompanhamento.

Equipe de Saúde da Família
•
•
•
•
•

Garantir o acolhimento;
Priorizar o atendimento às crianças/adolescentes;
Garantir sigilo e privacidade no atendimento às crianças e familiares;
Oferecer apoio multidisciplinar (psicólogo, assistente social, nutricionista, etc). O SAE do
CTR-DIP Orestes Diniz também oferece apoio às famílias.
Realizar discussão dos casos com matriciamento com equipe NASF-AB, em situações de
maiores vulnerabilidades clínicas e sociais.

Referências
1.

2.

3.
4.

5.

Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção da transmissão
vertical, 2019. Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015; <http://www.aids.
gov.br/pcdt>.
Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo
HIV em Crianças e Adolescentes, 2018. Disponível em: http://www.aids.gov.br/ptbr/pub/2017.
UNITED STATES. AIDSinfo. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV
Infection, 2017. Disponível em: http://aidsinfo.nih.gov/ ContentFiles/PediatricGuidelines.pdf
Centers for disease control and prevention. Guidelines for national human immunodeficiency
virus case surveillance, including monitoring for human immunodeficiency virus infection and
acquired immunodeficiency syndrome. MMWR Recommendations and Reports, [S.l.], v. 48, n.
RR-13,
p.
1-28,
Dec.
1999.
Disponível
em:
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr4813a1.htm.
WHO.
Updates
on
HIV
and
infant
feeding.
2016.
Disponível
em:
https://www.who.int/nutrition/publications/hivaids.

5.2 Atenção na prevenção e tratamento do bebê com sífilis congênita
A sífilis na gestante não tratada pode resultar em abortamento e natimorto em cerca de 58% dos casos
e em crianças infectadas, com manifestações de prematuridade, baixo peso ao nascimento e quadros
clínicos neonatais de maior gravidade, em torno de 46 % (Newman et al, 2013). O diagnóstico da sífilis
congênita é frequentemente um processo complexo, pois não existe uma avaliação complementar que
determine com fidedignidade a presença da infecção na criança. Assim, as associações de critérios
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epidemiológicos, clínicos e laboratoriais são importantes para o diagnóstico. As manifestações clínicas
da sífilis congênita são classificadas em sífilis congênita precoce, que ocorre até o segundo ano de vida,
e sífilis congênita tardia, identificada a partir do segundo ano. Para fins de vigilância epidemiológica, são
definidos critérios de caso de sífilis congênita. Muitas vezes, a definição de caso independe da presença
de manifestações clínicas na criança e resulta de informações do diagnóstico e do tratamento da mãe
(Portaria MS, 2017). Para informações complementares reportar ao Guia Técnico da Sífilis adquirida,
Sífilis na Gestação e Sífilis Congênita, 2015, SMSA/PBH e/ou ao Protocolo clínico de Transmissão
Vertical – PCDT da transmissão vertical HIV, sífilis e hepatites virais , MS, 2019.
Manifestações clínicas da sífilis Congênita
Na Sífilis Congênita Precoce ocorrem, além do abortamento, do óbito fetal a termo e da prematuridade
e baixo peso ao nascimento, manifestações clínicas como: hepatoesplenomegalia, lesões cutâneas (rash,
condiloma plano, pênfigo palmo-plantar), obstrução nasal, rinite sero-sanguinolenta, sofrimento
respiratório com ou sem pneumonia, icterícia, pseudoparalisias e edema (secundário à síndrome
nefrótica e/ou desnutrição). Outras características clínicas incluem petéquias, púrpura, fissura peribucal,
hidropsia e hipertensão.
Na Sífilis Congênita Tardia observam-se estígmas clássicos como: ceratite intersticial, periostite, osteíte
ou osteo-condrite (com alterações características ao estudo radiológico), surdez neurológica,
anormalidades dentárias (dentes incisivos medianos superiores deformados – dentes de Hutchinson e
molares em “amora”), desenvolvimento pobre da maxila, palato em ogiva, nariz em sela e “fronte
olímpica”. São sinais menos frequentes: tíbia em sabre, rágades (fissuras peribucais e perinasais),
retardo mental, hidrocefalia, escápula em clarão e articulações de Clutton (efusão dos joelhos).
Todas as crianças que durante o período gestacional foram expostas à sífilis e cujas mães não foram
tratadas ou que receberam tratamento não adequado, ou ainda, aquelas com alterações no exame
físico, devem ser submetidas a avaliação adicional com exames complementares tais como hemograma,
perfil hepático e eletrólitos e avaliação neurológica, incluindo punção lombar e exame do líquor.
Definição de caso de sífilis congênita para fins de vigilância epidemiológica (Portaria MS, 2017)
Situação 1
•
Todo recém-nascido, natimorto ou aborto de mulher com sífilis não tratada ou tratada
de forma não adequada. Para fins de definição de caso de sífilis congênita, não se considera o
tratamento da parceria sexual da mãe.
Situação 2
•
Toda criança com menos de 13 anos de idade com uma das seguintes situações
(nessas situações deve ser afastada a possibilidade de sífilis adquirida): Manifestação clínica,
alteração liquórica ou radiológica de sífilis congênita E teste não treponêmico reagente;
•
Títulos de teste não treponêmicos do lactente maiores do que os da mãe, em pelo
menos duas diluições de amostras de sangue periférico, coletadas simultaneamente no momento
do parto;
•
Títulos de testes não treponêmicos ascendentes em pelo menos duas diluições no
seguimento da criança expostas;
•
Títulos de testes não treponêmicos ainda reagentes após 06 meses de idade, em
crianças adequadamente tratadas no período neonatal;
•
Testes treponêmicos reagentes após 18 meses de idade sem diagnóstico prévio de
sífilis congênita. Nesta situação, deve ser sempre afastada a possibilidade de sífilis adquirida em
situação de violência sexual.
Situação 3
•
Evidência microbiológica de infecção pelo Treponema pallidum, por meio de exames
diretos, em amostra de secreção nasal ou lesão cutânea, biópsia ou necrópsia de criança, aborto
ou natimorto.
Tratamento da Sífilis Congênita
O tipo de tratamento da criança com sífilis congênita é definido de acordo com a extensão do
acometimento orgânico pela infecção e com a idade da criança, categorizada entre menores e maiores
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de 28 dias de vida. É preconizado o uso da penicilina (cristalina, procaína ou benzatina), sendo a
penicilina cristalina necessariamente para os casos com acometimento neurológico.
Seguimento de criança exposta à sífilis ou com sífilis congênita diagnosticada no município
Toda criança exposta à sífilis ou com diagnóstico de sífilis congênita deve ter seguimento médico
específico para a sífilis. Em geral, as crianças expostas ou com suspeita de sífilis congênita são
acompanhadas até os 18 meses de idade ou por tempo maior no caso de infecção confirmada, de
acordo com o protocolo do município e do Ministério da Saúde.
Em Belo Horizonte, todos os casos devem ser acompanhados em Serviços de Atenção Especializada
(SAEs), com profissionais da Infectologia Pediátrica, de acordo com linha de cuidado e fluxos do
município, inclusive com suporte de outras especialidades, caso necessário (SMSA Nota informativa
encaminhamento de neonatos com suspeita de TV, 2019). Usualmente as consultas no serviço de
Infectologia Pediátrica são agendadas pelas maternidades, antes da alta do bebê. Ressaltam-se todas as
crianças que demandam atendimento em serviço especializado devem ter acompanhamento rotineiro
no Centro de Saúde de referência da família.
Diagnóstico da Sífilis na Gestante
O diagnóstico da sífilis exige uma correlação entre dados clínicos, resultados de testes laboratoriais,
histórico de infecções passadas e investigação de exposição recente. O conjunto dessas informações
permitirá a correta avaliação diagnóstica de cada caso e, consequentemente, o tratamento adequado e
a notificação de caso. Usualmente usamos os testes imunológicos, tais como não treponêmico (VDRL Venereal Disease Research Laboratory) e testes treponêmicos (TPHA – Pallidum Haemagglutination Test
e FTA-Abs – Fluorescent Treponemal Antibody Absortion). Ressalta-se que o diagnóstico da sífilis na
gestação é dado, na maioria, apenas pelos testes imunológicos. A Portaria nº 2.012, de 19 de outubro de
2016, trata do diagnóstico da sífilis.
Definição de caso de Sífilis na Gestação
Situação 1: Mulher assintomática para sífilis, que durante o pré-natal, o parto e/ou o puerpério
apresente pelo menos um teste reagente, treponêmico ou não treponêmico com qualquer titulação, e
sem registro de tratamento prévio.
Situação 2: Mulher sintomática para sífilis, que durante o pré-natal, o parto e/ou o puerpério, apresente
pelo menos um teste reagente, treponêmico OU não treponêmico, com qualquer titulação.
Situação 3: Mulher que durante o pré-natal, o parto e/ou o puerpério apresente teste não treponêmico
reagente com qualquer titulação E teste treponêmico reagente, independente de sintomatologia da
sífilis e de tratamento prévio.
Tratamento da Sífilis na Gestante
O tratamento da Sífilis na Gestante deve ser realizado com penicilina benzatina, por ser o único
antibiótico eficaz e seguro para o tratamento adequado da gestante. Na sífilis primária, secundária e
latente recente (com menos de 02 anos de evolução) utiliza-se a Penicilina G benzatina 2,4 milhões UI,
IM, dose única (1,2 milhões UI em cada glúteo) e na sífilis tardia (com mais de 02 anos de evolução):
sífilis latente tardia e sífilis terciária, a dose de 2,4 milhões UI, IM, a cada sete dias, deve ser feita por 3
semanas, sendo a dose total acumulada de 7,2 milhões UI.
As parcerias sexuais de gestantes com sífilis devem ser tratadas presumivelmente com apenas uma dose
de penicilina benzatina IM (2.400.000 UI), com a imediata solicitação da testagem rápida e/ou
sorológica. Nos casos com testes reagentes, devem ser seguidas as recomendações de tratamento da
sífilis adquirida no adulto, de acordo com o estágio clínico da infecção.
Tratamento adequado da sífilis na Gestante
Para fins clínicos e assistenciais, alguns critérios são considerados para o tratamento adequado da
gestante sendo elas a administração de penicilina cristalina, o início do tratamento em até 30 dias antes
do parto, o esquema terapêutico adequado para a fase clínica da infecção com a manutenção do
intervalo recomendado entre as doses, o acompanhamento clínico com avaliação da possibilidade de
reinfecção e documentação de queda da titulação do VDRL em pelo menos duas titulações em três
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meses ou em até quatro diluições em 6 meses, após a conclusão do tratamento (Brasil MS PCDTtv, 2019
e PCDTist, 2019).
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5.3 Atenção na prevenção e tratamento do recém-nascido com toxoplasmose congênita
Os casos de toxoplasmose congênita (CID 10 P37.1) e toxoplasmose gestacional (CID 10 O98.6) devem
ser notificados para as esferas municipal, estadual e federal na ficha do SINAN. O CID 10 O98.6
corresponde a “doenças causadas por protozoários complicando a gravidez, o parto e o puerpério”,
devendo também ser usado para notificar a toxoplasmose gestacional. Isto reforça a necessidade do
preenchimento do campo de “Informações complementares e observações” da ficha de notificação
individual do SINAN. A notificação deve focar nos casos suspeitos e confirmados de toxoplasmose
gestacional e da toxoplasmose congênita (Ministério da Saúde, 2018). Os serviços de saúde também
devem estar atentos às gestantes imunocomprometidas que apresentarem toxoplasmose crônica.
Portanto, em risco de reativação da doença.
Diagnóstico e tratamento: todo recém-nascido suspeito de toxoplasmose congênita deve ser submetido
à investigação completa para o diagnóstico final, incluindo exame clínico e neurológico, exame
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oftalmológico com fundoscopia, exame de imagem cerebral (ecografia ou ultrassonografia
transfontanelar e tomografia computadorizada), exames sorológicos (IgG e IgM para toxoplasmose e/ou
TORCHS, dependendo do caso) e exames hematológicos e de função hepática.
Aproximadamente 85% dos recém-nascidos com toxoplasmose congênita não apresentam sinais clínicos
evidentes ao nascimento. No entanto, uma avaliação mais detalhada, na gestação e ao nascimento,
pode mostrar alterações tais como restrição do crescimento intrauterino, prematuridade,
anormalidades liquóricas e acometimento ocular com cicatrizes de retinocoroidite. Quando presentes,
as manifestações clínicas podem ser encontradas no período neonatal ou ao longo dos primeiros meses
de vida, podendo também surgirem sequelas da doença previamente não diagnosticada apenas na
adolescência ou na idade adulta. As manifestações clínicas no RN são diversas e inespecíficas. A tríade
clínica clássica – associação de hidrocefalia, calcificações cerebrais e retinocoroidite – não é comum.
Alterações mais frequentes são: retinocoroidite, hepatoesplenomegalia, linfadenopatia, icterícia,
anemia, anormalidades liquóricas, estrabismo, crises convulsivas, hidrocefalia, calcificações cerebrais,
macro ou microcefalia, restrição do crescimento intrauterino, prematuridade, distermias, sangramentos
e erupção cutânea. Sequelas tardias são muito frequentes na toxoplasmose congênita não tratada.
Mesmo entre RNs assintomáticos ao nascimento, cicatrizes de retinocoroidite e anormalidades
neurológicas podem ocorrer nas primeiras décadas de vida. As sequelas são ainda mais frequentes e
mais graves nos bebês que já apresentam sinais da doença ao nascer.
O tratamento de escolha da toxoplasmose congênita é a associação de sulfadiazina (SD) e pirimetamina
(P), que atua sinergicamente contra o parasito. Essa associação deve ser sempre acompanhada pelo uso
do ácido folínico (AF) para evitar os efeitos adversos da pirimetamina. Frequentemente, esses
medicamentos são prescritos na maternidade, mesmo nos casos não confirmados, com base no
histórico de infecção materna durante o pré-natal. A continuidade do tratamento é definida
posteriormente, durante o seguimento ambulatorial. Recém-nascidos e crianças com diagnóstico ou
suspeita de toxoplasmose congênita devem ser encaminhados para o serviço especializado em
Infectologia Pediátrica do município – Centro de Treinamento e Referência em Doenças
Infectoparasitárias - CTR DIP Orestes Diniz (QUADRO 1). Ressalta-se que deve ser assegurado o
acompanhamento compartilhado da criança no Centro de Saúde de referência da família.
A prevenção da toxoplasmose congênita deve receber especial atenção durante o pré-natal com a
realização rotineira da sorologia para toxoplasmose no início do pré-natal de todas as gestantes e
durante o acompanhamento posterior, dependendo do caso. Está estabelecido no município que toda
gestante suscetível para toxoplasmose deve realizar acompanhamento sorológico mensal, além de
receber as orientações de prevenção primária para evitar a contaminação pelo toxoplasma durante a
gestação. Nos casos de forte suspeita ou diagnóstico confirmado da infecção, a gestante deve iniciar
prontamente o tratamento para a toxoplasmose e ser encaminhada para acompanhamento no serviço
de pré-natal de alto risco (PNAR), mantendo o acompanhamento no Centro de Saúde (SMSA, Protocolo
de prénatal e puerpério, 2019).
.
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5.4 Atenção à criança com citomegalovirose congênita
A infecção perinatal pelo citomegalovírus (CMV) incide em 20 a 60% dos recém-nascidos, dependendo
do tipo, grau e duração da exposição ao vírus. O aleitamento materno é apontado como a via mais
importante de infecção por esse vírus. A infecção é assintomática na grande maioria dos RN a termo,
mas pode cursar com quadros clínicos de gravidade variável, como a síndrome sepsis-like, colestase,
plaquetopenia, neutropenia e pneumonite, quando acomete RN pré-termo com peso inferior a 1.500g
e/ou idade gestacional inferior a 32 semanas. Contudo, não há indicação para que se evite o uso de leite
materno cru para os RN pré-termo.
Manifestações Clínicas: as principais manifestações clínicas da citomegalovirose congênita são:
hepatoesplenomegalia, icterícia neonatal com ou sem colestase, petéquias, alterações neurológicas,
prematuridade e coriorretinite. As manifestações não neurológicas geralmente evoluem para resolução
sem danos permanentes. Por outro lado, a gravidade da transmissão no período pré-natal é devida ao
envolvimento do SNC, quando a doença evolui frequentemente com sequelas permanentes. O
acometimento neurológico manifesta-se como dificuldade de sucção, hipertonia, hipotonia,
microcefalia, calcificações intracranianas, crises convulsivas e retardo do desenvolvimento
neuropsicomotor. A detecção dessas anormalidades é importante para definição do prognóstico e
tratamento.
Diagnóstico: a presença do CMV na urina (virúria) e/ou na saliva do RN nas primeiras 3 semanas de vida,
detectada por isolamento viral ou por identificação de DNA viral pela PCR, é considerada marcador
definitivo de infecção congênita pelo CMV. A urina é amostra clínica ideal para o diagnóstico de infecção
congênita pelo CMV por conter grandes quantidades do vírus ao nascimento em praticamente 100% das
crianças infectadas. A ausência do vírus na saliva e/ou na urina do nascimento até 2 a 3 semanas de vida
exclui o diagnóstico de infecção congênita. A detecção do vírus de 4 a 12 semanas de vida indica
infecção adquirida no período perinatal ou pós-natal precoce. O diagnóstico de infecção congênita pelo
CMV após a terceira semana de vida requer uma combinação de achados clínicos e de exames
complementares, incluindo avaliação de comprometimento neurológico, auditivo e ocular,
acompanhada da exclusão de outras etiologias. Esse é um problema muito frequente, pelo fato dos RN
infectados serem assintomáticos ao nascer na grande maioria dos casos ou apresentarem manifestações
variáveis e inespecíficas. Consequentemente, a suspeita clínica e a investigação laboratorial ocorrem
geralmente após o período neonatal, muitas vezes devida a manifestações tardias caracterizadas pelo
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e pela perda auditiva neurossensorial. O RN identificado
como portador de infecção congênita pelo CMV precisa ser investigado quanto ao grau do
comprometimento em vários órgãos, especialmente do sistema nervoso central e auditivo.
A tomografia computadorizada de crânio deve ser realizada em todas as crianças com infecção
congênita pelo CMV, mesmo naquelas assintomáticas. Os achados anormais frequentemente
observados em crianças sintomáticas são calcificações e/ou cistos periventriculares, áreas de gliose
(lesões hiperintensas/esbranquiçadas na substancia branca cerebral, vistas na ressonância magnética),
vasculite e ventriculomegalia. A análise do líquor deve ser realizada em todas as crianças sintomáticas.
Especial atenção deve ser dada à investigação da perda auditiva neurossensorial devida à infecção
congênita pelo CMV, que pode manifestar-se ou agravar-se tardiamente. Essa avaliação deve ser feita
por meio de teste do potencial evocado de tronco cerebral (BERA) no momento do diagnóstico, ainda
no período neonatal e periodicamente, com 3, 6, 9, 12, 24, 30 e 36 meses de vida. Após essa idade, a
avaliação pode ser semestral, até a idade escolar, podendo ser realizada por meio de BERA ou de
audiometria condicionada. Avaliação oftalmológica com fundoscopia ocular deve ser realizada no
momento do diagnóstico (frequentemente após o nascimento, ainda na maternidade), aos 12 meses e
aos 5 anos de vida. As anormalidades oculares mais frequentes incluem coriorretinite e atrofia do nervo
óptico.
Tratamento: o tratamento deve ser iniciado no período neonatal e está indicado nos casos de infecção
sintomática grave. Ganciclovir e sua pró-droga valganciclovir são os dois antivirais licenciados para o
tratamento da infecção sintomática pelo CMV. Entretanto, seu uso é limitado pela potencial toxicidade.
A indução de neutropenia pode ser particularmente prejudicial para RN sintomáticos, porque alguns
deles são prematuros e necessitam permanecer em unidades de terapia intensiva. Existem evidências
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de que o tratamento antiviral possa trazer benefícios em curto prazo nos Quadros de síndrome sepsislike viral, pneumonite e trombocitopenia grave refratária, manifestações encontradas nos RN
gravemente enfermos. A estabilização ou melhora do prognóstico auditivo ao longo dos anos é o
objetivo principal do uso do antiviral, uma vez que a perda auditiva pode aparecer após o período
neonatal ou se tornar progressivamente mais grave. Sendo assim, o tratamento está indicado nos casos
de recém-nascidos com infecção confirmada, que tenham evidências de envolvimento do SNC, alteração
auditiva e/ou coriorretinite, e excluídas outras etiologias.
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5.5 Atenção à criança com rubéola congênita
O vírus da rubéola invade o trato respiratório superior com subsequente viremia e disseminação da
infecção para diversas partes do organismo humano, inclusive a placenta. A Síndrome da Rubéola
Congênita (SRC) é uma complicação da infecção no período da gestação, principalmente no 1º trimestre,
podendo comprometer o desenvolvimento do feto com anomalias congênitas, óbito fetal ou
abortamento. A rubéola e a SRC são doenças de notificação compulsória desde 1996. Nas duas últimas
décadas, ocorreram surtos de rubéola em adultos, o que aumentou também a probabilidade de
ocorrência de casos de SRC. A adoção de medidas de controle frente aos surtos (vacinação de bloqueio)
bem como a realização de campanhas de vacinação de mulheres em idade fértil levou a redução
substancial do número de casos da SRC.
Manifestações clínicas: os sintomas se desenvolvem em cerca de 10 a 21 dias após a infecção.
Aproximadamente 25% a 50% das pessoas infectadas são assintomáticas. As formas sintomáticas
costumam ser suaves, caracterizando-se por febre baixa, exantema maculopapular eritematoso, não
muito exuberante e acompanhado de linfadenopatia generalizada (comumente suboccipital, cervical e
retroauricular, sendo esta última bastante característica). Podem ocorrer poliartralgia e poliartrite
transitórias, mais comuns em adolescentes e adultos.
As crianças com infecção congênita geralmente são assintomáticas ao nascimento, mas poderão
manifestar comprometimento de um ou de múltiplos órgãos no decorrer da evolução. As múltiplas
manifestações clínicas, chamadas síndrome de rubéola congênita (SRC) podem ser transitórias
(hepatoesplenomegalia, hepatite, icterícia, anemia hemolítica, púrpura trombocitopênica, adenopatia,
meningoencefalite, miocardite e osteopatia de ossos longos), permanentes (deficiência auditiva,
cardiopatia congênita, catarata, glaucoma, microftalmia, retinopatia pigmentar, microcefalia) ou tardias
(retardo mental, diabetes mellitus e outros). Geralmente as crianças com SRC apresentam mais de uma
manifestação clínica, mas podem ter apenas uma malformação, sendo mais frequente a deficiência
auditiva. O diagnóstico diferencial da SRC inclui as infecçõoes por citomegalovirus, varicela zoster,
coxsackievirus, echovirus, herpes simples, HIV, hepatite B, zika vírus, parvovirus B19, Toxoplasma gondii,
Treponema pallidum, malária e Tripanosoma Cruzii.
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Diagnóstico Laboratorial e Tratamento. A confirmação do diagnóstico de rubéola é feito por um teste
sorológico positivo para anticorpos IgM, soroconversão IgG ou elevação ≥ 4 vezes entre os títulos IgG da
fase aguda e da convalescença.
Diagnóstico da SRC: casos que apresentem malformações congênitas compatíveis com SRC e evidência
laboratorial de anticorpos IgM específicos ou elevação persistente dos títulos de IgG. Níveis de IgG
estáveis ou elevados confirmam o diagnóstico. A queda de anticorpos IgG na criança sugere presença de
anticorpos maternos em declínio e improvável infecção fetal. O isolamento do vírus pode ser realizado a
partir de secreções nasais, sangue, urina e líquor após inoculação em cultura celular. Diante de gestante
com IgM e IgG positivas, deve-se realizar amniocentese (após 14 semanas de gestação e com mais de 30
dias após o início da infecção materna) para pesquisa do agente no líquido amniótico, por meio da
reação em cadeia de polimerase (PCR). O uso de cordocentese para pesquisa de IgM fetal específica é
prática excepcional, em casos selecionados. Em todos os casos de infecção materna durante o período
gestacional, seja rubéola ou outras (exceto a sífilis, em geral), a gestante deve ser acompanhada pelo
serviço de pré-natal de alto risco juntamente com o Centro de Saúde. Na rede SUS BH, todos os RN e
crianças com diagnóstico ou exposição à doença de TV devem fazer acompanhamento médico em
serviço especializado, juntamente com o Centro de Saúde, conforme fluxo estabelecido na rede. Não há
tratamento específico para a rubéola.
Transmissibilidade e prevenção
Na SRC o vírus é transmitido por via transplacentária e os RN infectados podem excretar o vírus pela
secreção nasofaringe, urina, sangue e fezes por longos períodos. O vírus é encontrado em 80% das
crianças infectadas no 1º mês de vida, diminuindo para 3% no 2º ano de vida. A vacinação de rotina na
infância interrompe a transmissão do vírus entre as crianças, favorecendo, em longo prazo, a diminuição
da exposição de gestantes suscetíveis. A infecção natural pelo vírus da rubéola ou pela imunização
geralmente confere proteção permanente. Não existem indicações de fazer sorologia da rubéola na
rotina no pré-natal. As gestantes suscetíveis devem ser afastadas do contato com casos e comunicantes
durante o período de transmissibilidade e incubação da doença. Quando a gestante tem contato com
uma pessoa doente ou sabidamente infectado de rubéola, ela deve ser avaliada sorologicamente, o
mais precocemente possível, para posterior acompanhamento e orientação. Mulheres grávidas não
devem receber a vacina contra a Rubéola e devem esperar para serem vacinadas após o parto. É
importante observar que a mulher que planeja engravidar assegure-se de que está protegida contra a
Rubéola e até mesmo faça o teste sorológico para conhecer o seu estado de imunidade para a infecção.
Caso não seja imune, deve ser vacinada em até, pelo menos, 4 semanas antes de se engravidar.
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Ministério da Saúde, 2009. 816 p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos)
5.6 Atenção à criança com doença de chagas congênita
A transmissão vertical da Doença de Chagas ocorre em mulheres infectadas que vivem ou viveram em
áreas endêmicas da América Latina. Pode ocorrer do início ao final da gravidez e pode ser recorrente a
cada gravidez e de uma geração para outra, levando ao agrupamento familiar de casos de transmissão
congênita. No Brasil, menos de 1% das gestantes com infecção chagásica transmite o protozoário
Trypanosoma cruzi (T.cruzi) ao feto, sendo relativamente poucos casos da infecção por transmissão
vertical.
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Diagnóstico da infecção na gestante e no Recém-Nascido: Historicamente, a Doença de Chagas
Congênita (DCC) estava associada a altos níveis de morbimortalidade neonatal, mas atualmente sabe-se
que a maioria dos casos é assintomática. Dentre as manifestações clínicas do neonato com a infecção, as
mais comuns são a hepatoesplenomegalia, anasarca e/ou distúrbios respiratórios agudos, hepatite e
sepse. A meningoencefalite e a miocardite são observadas principalmente nos casos de coinfecção com
o HIV. Outras alterações como febre, icterícia, anemia hemolítica, chagomas metastáticos e alterações
digestivas levando ao megaesôfago, dentre outras, também podem ocorrer na fase aguda da infecção.
Não existe um marcador clínico da DCC, sendo na maioria um Quadro clínico compatível com outras
doenças do grupo TORCHS. O diagnóstico da infecção é dado por métodos parasitológicos mais
indicados nos casos agudos, quando se observa a presença do parasito no sangue ou tecidos, dentre os
quais a microscopia direta, hemocultura e a reação em cadeia de polimerase (PCR) para a detecção do
DNA do Tripanossoma. Os testes sorológicos são a
mplamente usados no diagnóstico da doença de
Chagas, especialmente nos casos crônicos da infecção. A detecção do parasito em sangue de cordão ou
sangue venoso dá o diagnóstico definitivo de infecção no Recém-Nascido. Contudo, requer tempo,
processamento imediato da amostra (dentro de 24 horas), pessoal de laboratório adequadamente
treinado, fatores que podem influenciar a precisão e a confiabilidade dos resultados. Se o teste for
negativo ao nascimento, ele deve ser repetido entre um a dois meses de idade da criança, quando a
parasitemia é máxima. Quanto ao diagnóstico sorológico, a detecção da IgM específica leva a ocorrência
muito frequente de falsos positivos e falsos negativos e a IgG pode refletir apenas anticorpo materno
transferido passivamente para o feto.
Tratamento
A infecção congênita pelo T. cruzi deve ser tratada assim que o diagnóstico for confirmado. Grupos
clínicos especializados no tratamento da infecção congênita por T. cruzi confirmam que o benzonidazol
(BZ) e o nifurtimox (NF) podem ser utilizados para tratar a infecção congênita. Apenas o BZ é
padronizado na rede SUS no estado de Minas Gerais, a dose recomendada de BZ em lactentes é de 5 a 7
mg/kg por dia, dividida em 2 doses, mas pode ser administrada uma vez ao dia para recém-nascidos de
baixo peso. Devem ser tomadas precauções para obter dosagem apropriada do medicamento ativo,
particularmente nos casos em que os comprimidos devem ser triturados e utilizados como suspensão. A
duração recomendada do tratamento é de 60 dias. As taxas de cura, avaliadas por sorologia
convencional, são superiores a 90% em lactentes tratados durante o primeiro ano de idade. Após a
conclusão do tratamento, as crianças precisam ser seguidas periodicamente com testes sorológicos
quantitativos. É considerada cura da infecção quando a sorologia se torna negativa.
Adultos infectados devem ser tratados com BZ ou NF de acordo com as recomendações padrão da OMS.
Contudo, o tratamento antiparasitário é contraindicado durante a gravidez, pois os riscos do uso do BZ e
do NF no feto são desconhecidos e a frequência de reações adversas a essas drogas em adultos é alta.
As mulheres gestantes com a infecção devem ser acompanhadas no PNAR e pelo infectologista. As mães
infectadas devem ser tratadas após o parto e o período de lactação para evitar interrupção da lactação
como resultado das possíveis reações adversas.
Referências:
1.
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Yves Carlier, Jaime Altcheh, Andrea Angheben,Hector Freilij, Alejandro O. Luquetti,
Alejandro G. Schijman, et al. Congenital Chagas disease: updated recommendations for
prevention, diagnosis, treatment, and follow-up of newborns and siblings, girls, women of
childbearing age, and pregnant women. PLoS Negl Trop Dis., Oct; 13(10), 2019. Published
online 2019 Oct 24. doi: 10.1371/journal.pntd.0007694.
Couto FCF, Andrade GMQ, Tonelli E. Doença de Chagas congênita in Infecções Perinatais,
pag 505-515, editora Guanabara Koogan SA, 2006.

5.7 Arboviroses na infância
O homem ou animais domésticos geralmente são hospedeiros acidentais dos arbovírus. No atual
contexto epidemiológico brasileiro, os arbovírus de maior circulação são DENV e ZIKV, do gênero
Flavivirus e CHIKV do gênero Alphavirus responsáveis pela Dengue, Chikungunya e Zika, além do vírus da
febre amarela e de outros arbovírus com potencial de disseminação no País. Nas Américas, a
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transmissão ao homem acontece principalmente pela picada do Aedes aegypti. Atualmente, não há
tratamento específico para Zika, Dengue e Chikungunya.
A principal forma de combate à infecção é a prevenção, com medidas tanto de controle do vetor quanto
protetivas individuais (uso de roupas com mangas longas e calças compridas), bem como de telas e
cortinados, de modo a diminuir a chance de picada pelo mosquito. Quanto aos repelentes em crianças,
a ANVISA orienta que bebês abaixo dos seis meses não devem utilizar nenhum tipo de repelente,
usando apenas as barreiras de proteção, roupas de manga comprida, em ambientes onde exista menor
chance de circulação do mosquito. Para uso de repelentes em outras faixas etárias consulte:
https://aps.bvs.br/aps/qual-o-repelente-mais-indicado-para-criancas-de-6-meses-a-2-anos/
Para prevenção da transmissão sexual do vírus Zika, deve ser reforçada a importância do uso de
preservativo,
Além disso, sempre que possível, recomenda-se aguardar a concepção por até 6 meses
após início de sinais/sintomas, quando o homem for infectado pelo vírus Zika. Quando a mulher for
infectada, aguardar até 8 semanas após início de sinais/sintomas.
Na Dengue, a transmissão vetorial na criança pode ser assintomática ou apresentar-se como uma
síndrome febril com sinais e sintomas inespecíﬁcos: adinamia, sonolência, recusa da alimentação e de
líquidos, vômitos e diarreia. Nos menores de dois anos, o início da doença (fase febril) pode passar
despercebido e o
quadro grave de a doença ser identificado como a primeira manifestação clínica,
pois os sinais de alarme não são tão facilmente detectados nessa faixa etária. Também, crianças mais
novas têm menor capacidade de compensar o extravasamento capilar e estão consequentemente em
maior risco de choque secundário à dengue. Na fase de recuperação, infecções bacterianas secundárias
podem ocorrer e contribuir para a letalidade da doença. O adequado manejo de crianças e adolescentes
com dengue depende do reconhecimento precoce dos sinais de alerta, do contínuo monitoramento, do
reestadiamento dos casos em acompanhamento ambulatorial ou hospitalar e da pronta reposição
hídrica (QUADRO 32). A transmissão vertical pode acontecer em gestantes com viremia no momento do
parto. A dengue sintomática em gestantes também está associada a um risco maior de abortos
espontâneos, natimortalidade, prematuridade e baixo peso ao nascer. Quando o quadro clínico na mãe
ocorre próximo ao momento de parto, pode ocorrer a transmissão intraparto e a doença fetal ou
neonatal pode ser grave e simular um quadro de sepse neonatal associada à trombocitopenia.
QUADRO 31. Classificação da Dengue na infância, com Relação à Presença de Sinais de Alarme
Dengue sem sinais de alarme

Dengue com sinais de alarme

Dengue grave

Qualquer criança ou adolescente
residente em área de risco de dengue
com Quadro febril agudo, de 2 a 7 dias
de duração, sem foco infeccioso
aparente e com pelo menos dois dos
seguintes critérios:

Qualquer caso de dengue, no período de
defervescência que apresente pelo
menos um dos seguintes sinais:

Qualquer caso de dengue com pelo
menos
uma
das
seguintes
manifestações:

•

Dor abdominal intensa (referida
ou à palpação) e contínua

•

Vômitos persistentes

•

Náusea

•

Exantema

•

Prostração

•

Cefaleia /dor retro-orbitária

•

•

Sinais de desidratação (mucosas
secas, redução de turgor cutâneo,

Mialgia/ artralgia

•

Petéquias

•

Leucopenia

/vômitos

palidez, oligúria)
•

Acúmulos de líquidos (ascite,
derrame pleural
, derrame
pericárdico)
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•

Choque
ou
insuficiência
respiratória secundários ao
extravasamento capilar ou a
hemorragias

•

Sangramento
(hematêmese,
sangramento no SNC)

•

Comprometimento
severo
orgânico (TGO ou TGP > 1000 IU,
alteração
no
nível
de
consciência, miocardite, ou
outros órgãos)

severo
melena,

•

Hipotensão
lipotimia

•

Hepatomegalia maior que 2 cm
abaixo
do rebordo costal

•

Sangramento de mucosa

•

Letargia e/ou irritabilidade

•

Aumento

postural

progressivo

e/ou

do

hematócrito

•

Plaquetopenia

Fonte: Martins MM, Prata-Barbosa A, Cunha AJ. Arboviral diseases in pediatrics. J Pediatr (Rio J). 2020;96(S1):2-11.

Na Chikungunya, as manifestações clínicas em crianças têm algumas diferenças quando comparadas aos
adultos. As crianças apresentam mais formas assintomáticas da doença. Quando sintomáticas, são mais
comuns os sintomas dermatológicos e neurológicos, enquanto os sintomas articulares são menos
frequentes. O QUADRO 33 resume as principais diferenças no Quadro clínico entre crianças
e
adultos. A transmissão vertical pode acontecer no período periparto nas gestantes com viremia.
QUADRO 32. Apresentação Clínica da Chikungunya em Crianças versus Adultos
Característica clínica

Crianças

Adultos

Febre

Início súbito, alta (> 38,9◦ C, duracão 1-8
dias)

Febre

Manifestacões cutâneas

Rash maculopapular (33-60%)

•

Rash
maculopapular
tronco e

Alteracões pigmentares (42%)

membros (35-50%)

Rash bolhoso/lesões bolhosas em 38- •
48% dos

Alterações
raras

< 6 meses

pigmentares

•

Rash bolhoso/lesões bolhosas
ou

•

fotossensibilidade raras

Manifestacões mucocutâneas

Úlceras orais (raras)

•

Úlceras orais (16%)

Manifestacões
musculoesqueléticas

Mialgia, artralgia (30-50%)

•

Artrite/artralgia,
mais
comum
distais
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em

em

simétrica,

articulações

•

(87-99%)

•

Tenosinuvite comum

•

Dor lombar comum

•

Mialgia (60-93%)

Manifesta¸cões articulares
crônicas

Manifesta¸cões hemorrágicas

Artralgias/artrites persistentes por 2
anos

•

Artralgias persistentes
recorrentes

(5-11%)

•

por um ou mais anos em até
57% dos

•

pacientes

•

Sangramento nasal, gengival,

Púrpura, equimose (10%)

Sangramento nasal, gengival, estomacal•
e

Forma assintomática

estomacal e choque raro

•

choque (até 19% dos recém-nascidos)
Manifesta¸cões neurológicas

Cefaleia (15%)

•

Cefaleia (40-81%)

Convulsões, encefalopatia aguda,

•

Encefalopatia,
meningoencefalite,

meningoencefalite (14-32%)

•

paralisia
ﬂácida
síndrome de

•

Guillain-Barré (<0,1%)

•

16-27%

35-40% (raro em < 2 anos de idade)

ou

aguda,

Fonte: Martins MM, Prata-Barbosa A, Cunha AJ. Arboviral diseases in pediatrics. J Pediatr (Rio J). 2020; 96(S1):211.

Com relação ao vírus Zika, a maioria das crianças infectadas apresentará a forma assintomática. Nas
sintomáticas, os principais sinais e sintomas são rash cutâneo, febre, conjuntivite, cefaleia, dores
articulares e mialgia. Na literatura há relato de complicações neurológicas associadas à infecção pelo
vírus zika, como a síndrome de Guillain-Barré, polineuropatia periférica, mielite aguda e
meningoencefalite.
Na transmissão vertical, que pode ocorrer em qualquer momento da gestação, a infecção em gestantes
nos primeiros três meses de gravidez (primeiro trimestre) momento em que o feto está sendo formado,
pode trazer repercussões neurológicas graves e desenvolvimento de microcefalia importante. Este risco
parece ser em menor grau, quando a virose é adquirida no 2º e 3º trimestres de gestação. A mãe
infectada com o vírus Zika nos últimos dias de gravidez pode transmitir o vírus ao recém-nascido
durante o parto. Na TV, além da microcefalia, crianças podem apresentar retardo do crescimento
intrauterino, redução do volume cerebral, malformações cerebrais (especialmente calciﬁcações
subcorticiais, ventriculomegalia e defeitos de migração cortical), desproporção craniofacial, além do
acúmulo de pele na região occipital. O desenvolvimento de microcefalia pós-natal em crianças expostas
ao vírus zika intraútero também é relatado, além de efeitos negativos no crescimento e no
desenvolvimento infantil. Outras características da infecção congênita pelo vírus zika são anormalidades
oculares, hiperexcitabilidade, hipertonia, irritabilidade, epilepsia e artrogripose. O diagnóstico precoce
da infecção pelo vírus Zika na gestante é feito por meio de exames de detecção do RNA viral (PCR)
/ou sorologia. A letalidade da infecção congênita conﬁrmada ou provável pelo vírus zika está entre 4 a
6% numa coorte de recém-nascidos brasileiros. A prevalência de defeitos congênitos e/ou
anormalidades do neurodesenvolvimento relacionadas à exposição intraútero ao vírus zika se encontra
entre 6 e 9% entre os recém-nascidos expostos.
Referências:
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6.1.

Atenção integral às
acidentes

crianças e suas famílias em situação de violências e prevenção de

6.2.

Atenção às crianças vítimas de violência e suas famílias

As violências e acidentes contra crianças, também definidos como causas externas pelo CID-10, 1993,
configuram-se como um grave problema de saúde pública, devido ao caráter endêmico, à pressão sobre
os serviços de saúde, mas, sobretudo pelos graves impactos e repercussões nas vidas das crianças e de
suas famílias.
A morte por causas externas em Belo Horizonte é a primeira causa de morte em crianças a partir de um
ano de idade. Muitas situações de violência e/ou acidentes em crianças nem sempre levam à internação
hospitalar ou ao óbito e não são identificados. Casos de violência ou acidentes que envolvam crianças
precisam ser identificados e acolhidos para abordagem e tratamento adequados, além da necessidade
de serem notificados com finalidade tanto protetiva direcionado ao Conselho Tutelar, quanto
Epidemiológica, direcionada ao Serviço de Epidemiologia Secretaria Municipal de Saúde, de forma a
integrar o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Este é um instrumento potente de
vigilância necessário para acompanhar resultados e subsidiar o fortalecimento de políticas públicas de
prevenção de violências e acidentes.
As violências contra crianças podem ser consideradas como “quaisquer atos ou omissões dos pais,
responsáveis, instituições e, em última instância da sociedade em geral, que redundam em dano físico,
emocional, sexual e moral, abrangendo ainda a negligência e/ou abandono”. Os acidentes, entendido
como qualquer acontecimento inesperado que envolva dano, perda, sofrimento ou morte, são em
maior ou menor grau previsíveis e preveníveis.
Dessa forma, considerando, que as violências e os
acidentes são eventos evitáveis, um esforço sistemático de implantação de ações de prevenção e de
promoção da cultura de paz é imprescindível. Nesse sentido é muito importante que essas ações sejam
construídas a partir de diretrizes que valorizam a construção, fortalecimento e/ou manutenção dos
vínculos familiares, buscando reduzir e não causar mais danos, prevenindo outras formas de violação de
direitos que podem vir, infelizmente, disfarçados como proteção.
As medidas de acolhimento de
crianças, por exemplo, devem ser usadas em caráter excepcional, quando esgotadas todas as
possibilidades de convivência familiar e, absolutamente, não podem ser a regra.
Nos centros de saúde, a abordagem da criança e sua família em situação de violência demanda a
humanização do cuidado, com acolhimento e cuidado multiprofissional, para que o problema não seja
reduzido aos aspectos físicos e biológicos. Valoriza-se, nesse processo, a postura e cuidado ético, a
confidencialidade e o sigilo, com diagnóstico ágil e seguro, mediante o uso de habilidades e técnicas que
respeitam a criança enquanto pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. O reconhecimento da
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violência como um fenômeno de grande complexidade é fundamental, pois como pano de fundo podem
existir vivências crônicas de vulnerabilidades como exclusão social, miséria, relações de dominação
(gênero, raça, idade) e abuso de poder, conflitos intergeracionais e interculturais, situações de crise e
rupturas na dinâmica familiar (desemprego, separações, morte, doenças).
Dessa forma, o apoio e cuidado com os profissionais que lidam no cotidiano com casos de violência são
fundamentais (cuidando de quem cuida!), visto que são condições que exigem muita experiência e
discernimento para identificar situações e condutas que violam direitos, considerando a complexidade e
especificidade envolvidas, construindo assim cuidados e intervenções que ofereçam segurança à
criança, à família e ao profissional. Por isso, é essencial o investimento em discussões com as equipes de
matriciamento e até com referências técnicas das Regionais de Saúde, em instâncias de nível regional e
central, visando a identificação dos problemas e demandas assistenciais para construção do Projeto
Terapêutico Singular (PTS), além de educação permanente na formação dos profissionais e serviços.
Assim, na organização do cuidado de crianças e suas famílias em situação de violências, a efetivação dos
direitos da criança exige articulação intrassetorial da saúde, intersetorial e interinstitucional, para uma
atenção articulada em rede. Envolve o acolhimento, o atendimento, a notificação dos casos suspeitos e
confirmados e o seguimento em rede, para a continuidade do cuidado, tanto no âmbito dos serviços de
saúde quanto nos serviços da rede de educação, da assistência social, conselho tutelar, segurança
pública, justiça, entre outros dispositivos e/ou equipamentos públicos.
Essa atenção em rede tem a APS como a principal coordenadora do cuidado no território, em cuidado
compartilhado com outro equipamento do SUS (como por exemplo, um CERSAMI) desempenhando
papel fundamental para a integralidade do cuidado da criança em situação de violência, com
envolvimento da eSF, Pediatra, NASF-AB, a assistente social, os serviços de Saúde Mental como equipe
complementar e Rede de Atenção Psicossocial (CERSAMIs Noroeste, Nordeste e Centro-Sul, CERSAMs e
CERSAM-AD) potencializando o cuidado e a abordagem integral com mais efetividade e impacto na
qualidade de vida das crianças e suas famílias. Requer assim a integração entre os pontos de atenção na
Saúde, bem como articulação intersetorial com os serviços das políticas públicas de Educação (creches,
escolas, etc.) e da Assistência Social (CRAS, etc.).
A violência apresenta-se em diversas formas, desde a negligência, o abandono, os castigos físicos, o
assédio, o abuso e a exploração sexual até e o trabalho infantil, inclusive o trafico de drogas. Essas
dependem de uma gama de fatores relacionados a quem sofre e a quem pratica. Em geral, são
encobertas sob um manto de silêncio. Os estudos mostram que a exposição da criança a qualquer uma
das formas de violência, principalmente na fase inicial da vida, pode comprometer o crescimento e o
desenvolvimento, podendo gerar problemas de ordem social, emocional, psicológica e cognitiva, além
das sequelas e demandas por serviços de atenção e cuidado especializados na rede de saúde.
Outro aspecto importante é a violência institucional, na qual alguns profissionais por meio de atitudes
preconceituosas, na ausência de acolhimento e empatia podem impor valores pessoais, ter uma atuação
e comunicação agressiva, depreciativa e humilhante, desrespeitando grupos étnicos, desfavorecidos
economicamente, indígenas, quilombolas, negros, criança e adolescente em situação de rua entre
outros. É preciso um trato cuidadoso, sensível e humanizado, em que os profissionais busquem
compreender a forma peculiar de cada grupo étnico e racial, respeitando suas características culturais e
buscar uma relação conciliadora entre nossas orientações e prescrições e o modo específico de
cuidarem da saúde.
Outra forma de violência pouco perceptível é o adultocentrismo, onde por vezes, ignoramos a fala e as
demandas das crianças em detrimento de nossas concepções, desrespeitando sua forma singular de se
expressar.
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As eSF, profissionais de apoio e NASF-AB precisam priorizar a atenção às crianças expostas à
violência. Nesta atenção a equipe de saúde deve seguir as diretrizes do Guia de Atendimento à Criança e
Adolescente Vítimas de Violência Doméstica, Sexual e outras Violências na Atenção Primária à Saúde, da
SMSA/
PBH,
disponível
em
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-degoverno/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia_atendimento_crianca_adole
scente_vitimas_outras_violencias.pdf
6.2. Prevenção de acidentes na infância
Os acidentes na infância representam importantes causas de morte, gerando enorme sofrimento às
famílias, e são responsáveis por custo econômico elevado ao sistema de saúde, principalmente nos
casos em que deixam sequelas e invalidez por toda a vida. As principais causas de acidentes com
crianças, registrados nos serviços de saúde em ordem de maior frequência são as quedas, as
queimaduras, os choques elétricos, as mordeduras de animais, os afogamentos, as intoxicações, os
esmagamentos, os acidentes de transporte, o envenenamento e outros. Esses acidentes ocorrem
principalmente dentro de casa, sendo em 81% das vezes na própria residência e 11,3% em outra casa.
Na rua ocorre em 3,9%, na escola em 1,9% e em outros lugares em 2% dos casos, de acordo com o
PNDS, 2006.
A reflexão por parte dos profissionais de saúde é importante na abordagem dos casos de “acidentes” e
prevenção de situações que coloquem em risco a integridade física e mental da criança, de modo a
contribuir para a desconstrução do caráter imprevisível de eventos cuja cadeia causal pode ser
identificada e rompida. Atenção especial deve ser dada na segurança das crianças no trânsito e no
âmbito doméstico. Considera-se que os acidentes ocorrem por causas evitáveis e que as ações
educativas podem prevenir acidentes, envolvendo a educação no trânsito para as crianças e famílias,
além da utilização de equipamentos de segurança, mesmo em pequenas distâncias, já que muitas
colisões acontecem próximas ao local de destino e origem ou em ruas com baixo limite de velocidade.
As ações de prevenção para adoção de atitudes que promovam a segurança das crianças devem levar
em consideração os fatores de risco e vulnerabilidade e o estágio de desenvolvimento de cada criança,
tendo em vista tratar-se de período de crescimento em que o comportamento exploratório é natural e
pode colocá-la em situações que apresentem risco a sua integridade. Com a adoção de atitudes simples
de proteção no ambiente doméstico muitos dos acidentes podem ser evitados como a adoção de
grades, redes e barreiras de proteção, entre outras.
É bom lembrar que a criança geralmente não avisa que já sabe subir no sofá e alcançar a janela, que já
sabe pular o berço ou que já tem força para puxar um móvel ou aparelho de TV.
Outras causas de acidentes, como afogamentos, sufocação, intoxicação, choques elétricos e
queimaduras podem ser evitadas com cuidado na guarda e uso de material de limpeza, álcool e medicamentos e pela supervisão contínua de um adulto.
A Caderneta da Criança disponibiliza orientações preciosas para prevenção de acidentes na infância. Os
profissionais da Atenção Primária à Saúde, por atuarem nas comunidades e manterem um contato
estreito com as famílias e suas crianças, podem realizar ações educativas para evitar e prevenir
acidentes, especialmente durante as visitas domiciliares, quando podem avaliar aspectos de segurança
no ambiente doméstico, orientar os responsáveis, com linguagem acessível e sem julgamentos, sobre
medidas simples para a segurança da criança.
Fazem parte da rede de atenção às crianças que sofrem acidentes os diversos pontos de atenção na
saúde, organizados de acordo com a especificidade e gravidade do caso: Centros de Saúde, Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Sala de Estabilização,
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Hospitais – Urgências e Emergências, Centros de Reabilitação e Rede Complemntar, inclusive as centrais
de regulação de urgência e internação. Para além da organização da Rede de Atenção à Saúde para
atenção aos traumas as ações de prevenção são fundamentais, dentre as quais:
•

Orientações às famílias sobre a segurança da criança e prevenção de acidentes, com utilização
da Caderneta de Saúde da Criança;

•

Realização de campanhas educativas locais com mobilização para prevenção de acidentes;

•

Orientações aos profissionais sobre a segurança da criança no ambiente hospitalar e a
importância do acompanhante;

•

Orientação e formação de profissionais de saúde no componente de prevenção de acidentes;

•

Sensibilização e capacitação de profissionais de saúde de toda rede de atenção primária,
complementar, hospitalar e de urgência para a notificação compulsória dos casos de violência
doméstica, sexual e outras violências;

•

Educação permanente na Linha de Cuidado ao Trauma, com cursos de urgências e emergências
pediátricas, em todos os níveis e pontos de atenção.

Referências:
1.

2.

3.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança :
orientações para implementação
. Brasília, 2018. 180 p. Disponível em:
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Politica_Nacional_de_Atencao_Integral_a_Saude_d
a_Crianca_PNAISC.pdf (Acesso em 14/10/2019).
Brasil. Ministério da Saúde. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher –
PNDS 2006: dimensões do processo reprodutivo e da saúde da criança/ Ministérioda Saúde,
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 300 p. : il. –
(Série G. Estatística e Informação em Saúde) ISBN 978-85-334-1598-0
Belo Horizonte. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Guia de Atendimento à
Criança e Adolescente Vítimas de Violência Doméstica, Sexual e outras Violências na Atenção
Primária à Saúde. Belo Horizonte, 2013.

7.1. Atenção à saúde de crianças com deficiência e em situações específicas de
vulnerabilidade
A atenção à saúde de crianças com deficiência e em situações de vulnerabilidade demanda uma
articulação de estratégias para identificação e vinculação das mesmas na rede de atenção à saúde, que
deve reconhecer as especificidades deste público para uma atenção efetiva. A desigualdade no acesso a
direitos sociais e fundamentais por populações específicas que se encontram em situação de
vulnerabilidade, ainda representa um grande desafio para o SUS em BH. Crianças com Deficiência
ou
em Situações específicas de Vulnerabilidades demandam cuidados prioritários articulados com outras
políticas públicas.
Crianças com deficiência são aquelas que nascem ou adquirem algum tipo de deficiência de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, com alguma repercussão no desenvolvimento neuropsicomotor.
Crianças em situações específicas de vulnerabilidade são crianças que vivem em condições desiguais
ainda sem garantia de todos direitos fundamentais e acesso a bens públicos, tais como crianças
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quilombolas, em situação de rua, em acolhimento institucional, filhos e filhas de mães privadas de
liberdade (com atenção especial para as mães adolescentes), que vivem em áreas de ocupação,
indígenas, migrantes, em trabalho infantil, entre outras. O trabalho infantil, um grave problema social
que tem no tráfico uma das suas formas mais perversas, expõe a criança às mais diversas situações de
vulnerabilidade, que afetam o seu desenvolvimento biológico, social e psicológico. A ampliação do
acesso à saúde com oferta em rede de cuidados que respeitem as especificidades de cada grupo ainda é
um desafio complexo, mas necessário para promoção do desenvolvimento pleno e cidadania deste
grupo.
7.1 Atenção à saúde de crianças com deficiências
Segundo UNICEF, pelo menos 10% das crianças nascem ou adquirem algum tipo de deficiência de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, com repercussão no desenvolvimento neuropsicomotor
e cerca de 70% a 80% das sequelas podem ser evitadas ou minimizadas por meio de acesso a condutas e
procedimentos simples de baixo custo e de possível operacionalização com diagnóstico oportuno e
medidas preventivas adequadas em todos os níveis de atenção à saúde, dentre as quais a garantia da
oferta das triagens neonatais universais: teste do pezinho (triagens biológicas), orelhinha (triagem
auditiva neonatal), Teste do olhinho (Teste do Reflexo Vermelho), Teste do Coraçãozinho, já
mencionadas anteriormente nesta agenda.
Definição da Natureza das Deficiências
Deficiência Intelectual. Atividade intelectual significativamente abaixo da média de normalidade
preestabelecida, associada a limitações de duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como
comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e
segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho, trazendo repercussões na aprendizagem, na
comunicação e desenvolvimento da linguagem oral e escrita e a sociabilidade. A deficiência intelectual
resulta de variedade de fatores, que vão desde condições sindrômicas, lesões cerebrais, enfermidades
que provocam alterações de âmbito físico, sensorial e/ou neurológico, entre outros. Todo esse conjunto
de situações tem como fator comum as disfunções cognitivas e de linguagem, resultando em
dificuldades nos processos de comunicação e aprendizagem.
Transtornos do Espectro do Autismo. É caracterizado por comprometimento da interação social
recíproca, da comunicação verbal e não verbal e comportamentos repetitivos e estereotipados que
pode variar desde formas leves até graves.
Transtornos Mentais e do Comportamento. Presença de um conjunto de vivências subjetivas ou
comportamentos que causam sofrimento significativo ou algum tipo de prejuízo no funcionamento
social, ocupacional ou em qualquer outra área importante na vida do indivíduo que é acometido por tal
condição. São alterações do funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da pessoa na vida
familiar, na vida social, na vida pessoal, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si e dos outros, na
possibilidade de autocrítica, na tolerância aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida em
geral.
Deficiência física. Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, neurológica e/ou sensorial, apresentando-se sob a
forma de:

•

Plegias ou Paralisia: déficit completo da força muscular, comprometendo grandemente a
motricidade em uma ou mais partes do corpo.
Paresias: Diminuição da motricidade em uma ou mais partes do corpo.
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•
•
•
•

•
•

•

Amputação ou Ausência de Membro: Perda total ou parcial de um determi- nado membro ou
segmento de membro.
Nanismo: Deficiência acentuada no crescimento.
Membros com Deformidade Congênita: pode acontecer desde o nascimento ou adquirida
(deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções
não podem ser consideradas Deficiência Física).
Ostomia: Intervenção cirúrgica que cria um ostoma (abertura, ostio) na parede abdominal para
adaptação de bolsa de fezes e/ou urina; processo cirúrgico que visa à construção de um
caminho alternativo e novo na eliminação de fezes e urina para o exterior do corpo humano
(colostomia: ostoma de intestino grosso; ileostomia: ostoma de intestino delgado/ região do
íleo, i; urostomia: desvio urinário).
Deficiência Auditiva: Perda bilateral (deve afetar ambas orelhas), parcial ou total, de 41
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz e 2.000 Hz.
Deficiência Visual: Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05
no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do
campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60%; ou a ocorrência simultânea de
quaisquer das condições anteriores.
Deficiência Múltipla: Associação de duas ou mais deficiências.

É necessário o entendimento de que a promoção da qualidade de vida da criança com deficiência está
diretamente relacionada à promoção e proteção de seus direitos à inclusão aos serviços de saúde, à
educação e assistência social, entre outros, para que conquiste o maior ganho funcional possível nos
primeiros anos de vida, fase em que a formação de habilidades primordiais e a plasticidade neuronal
estão fortemente presentes, proporcionando amplitude e flexibilidade para progressão do
desenvolvimento nas áreas motoras, cognitiva e de linguagem, condição para a efetivação da tão
esperada sociedade inclusiva.
As crianças com deficiência são atendidas preferencialmente na APS com cuidado compartilhado com a
equipe complementar, NASF-AB, CERSAMIs, CREABs, rede complementar, ambulatórios específicos.
7.2 Atenção à saúde de crianças em situação de rua
Crianças em situação de rua em Belo Horizonte precisam ter a proteção social e seus direitos
fundamentais assegurados, ser acolhidas visando também os cuidados de saúde, compreensão da
dimensão da violação, na tentativa de re-estabelecer os vínculos com o núcleo familiar ou família
extensa, a reconstrução de laços sociais e comunitários. De modo geral, a maioria dessas crianças
mantêm algum vínculo com familiares, o que pode ajudar na superação da situação de rua. Essas
crianças enfrentam dificuldades e exposição a riscos extremos, além de dificuldade para acessar os
serviços de saúde, dificuldades em relação ao autocuidado e em relação à adesão aos tratamentos. O
Consultório de Rua e o Centro de Saúde são considerados a porta de entrada preferencial no SUS, e
devem ofertar espaço prioritário para construção de vínculo e fortalecimento na Rede de Atenção à
Saúde. As diretrizes da APS convergem com as da atenção psicossocial, com o propósito de trabalhar a
redução de danos, de forma transversal ao cuidado integral de saúde. As equipes do Consultório de Rua,
podem prestar apoio matricial às eSF e acompanhar as crianças nos locais onde vivem. Os profissionais
devem estar preparados para a abordagem e escuta qualificada dessas crianças, atentando para o fato
de que estas poderão se encontrar com grande ansiedade e medo ou, especialmente, nos casos
crônicos, desamparados e em estado de sofrimento. A abordagem deve ser multidisciplinar e
intersetorial. É importante reafirmar que a notificação é definida por lei, mas podendo e devendo ser
feita no momento apropriado, como instrumento de proteção e não de denúncia e punição. A saída da
rua é um processo a ser construído, que envolve o re-estabelecimento de laços familiares fragilizados ou
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rompidos, porém, a alternativa, em última instância, pode ser os serviços de acolhimento. Enquanto isso
ocorre, a criança deve ter a saúde e a dignidade asseguradas.
Os principais agravos e repercussões à saúde da população de crianças em situação de rua são as
infestações de piolho, sarna e tuberculose. As crianças em situação de rua estão mais expostas a
traumas e violências em geral, ao consumo de álcool e outras drogas, a relações sexuais precoces,
gravidez e às doenças sexualmente transmissíveis.
Os Centros de Saúde têm importante papel na prevenção de novos casos de crianças e adolescentes nas
ruas, antes do rompimento dos laços familiares. As eSF podem identificar e realizar busca ativa das
famílias com crianças ou adolescentes, que começam a passar dias na rua, seja no próprio bairro de
moradia ou na região central da cidade. Nos casos identificados é importante a construção do caso
clínico
para identificação das principais demandas para construção de Projeto Terapêutico Singular
(PTS), de forma intersetorial, se possível, com envolvimento de professores da criança/adolescente na
escola, do assistente social do CRAS, do educador físico, do centro cultural, de lideranças comunitárias e
de igrejas. As chances de sucesso são maiores quando a intervenção ocorre no momento inicial, de
“namoro com a rua”, pela criança ou adolescente, antes que ela comece a sentir-se ambientada na rua.
Ressalta-se a importância dos cuidados com a família
que precisa ser fortalecida no papel de
cuidadora dos filhos. A escuta sem julgamento é fundamental, considerando que, em geral, essas
famílias também podem estar passando por dificuldades, como desemprego, uso prejudicial de álcool,
drogas, ou doença grave na família. Ela deve saber que existem novas maneiras de educar e dar limites,
sem violência. É importante contar com o envolvimento de outros membros da família ampliada, avós,
irmãos, colegas, tios, padrinhos, vizinhos, e outros atores que tenham algum vínculo com a família, para
que ela se sinta envolvida pela rede de apoio social de cuidado e proteção.
7.3 Atenção à saúde de crianças de famílias privadas de liberdade
A situação de crianças cujos pais se encontram privados de liberdade tem sido foco de preocupação,
considerando o crescente número de crianças acompanhando suas mães nos estabelecimentos
prisionais, submetidas a um ambiente inadequado e insalubre ou em sofrimento devido ao rompimento
do vínculo de convivência familiar de forma brusca com a mãe ou pai em privação de liberdade.
Considerando a criança sujeito de direitos e pessoa em condição peculiar de desenvolvimento e
formação para a cidadania, o Brasil vem seguindo os movimentos mundiais de direitos humanos ao
aprovar mudanças na legislação que permitem a substituição da prisão preventiva, em estabelecimento
prisional, pela domiciliar, como já acontece em outros países, visando ao interesse superior da criança,
conforme definido na Lei n.º 13.257, de 8 de março de 2016, que altera o Código Processual Penal
(Decreto Lei n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941. Como descrito no capítulo
sobre atenção ao
desenvolvimento da criança, as condições do ambiente e as experiências pessoais têm impacto
significante para o desenvolvimento saudável da criança, de forma que experiências apropriadas nos
estágios mais precoces do desenvolvimento podem determinar o quanto a criança poderá pensar e
regular as suas emoções. É relevante que as eSF que atendem unidades prisionais façam interlocução
com as eSF do território de moradia do pai e/ou da mãe privados de liberdade para construção de
cuidados de promoção da saúde articulados entre a duas eSF (dos dois Centros de Saúde) que atendam
às demandas da família garantindo:
●
●
●

Apoio intersetorial e fortalecimento das famílias;
Acesso à atenção pré-natal qualificada, incluindo o cuidado e detecção de complicações que
necessitam de encaminhamento para serviço especializado;
Orientação às mulheres gestantes privadas de liberdade sobre o planejamento reprodutivo e a
importância do aleitamento materno, bem como a disponibilidade de métodos
anticoncepcionais;
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●
●
●
●

●
●

Estímulo ao aleitamento materno até 2 anos ou mais, com o aleitamento materno exclusivo
nos primeiros 6 meses (ação requer adequação do ambiente);
Orientação e disponibilização de alimentação complementar saudável e a suplementação de
micronutrientes (ferro e vitamina A);
Desenvolvimento de atividades lúdicas com as crianças em unidades prisionais;
Acompanhamento do crescimento, com avaliação e registro de peso, altura, vacinas,
suplementação de ferro e vitamina A e vigilância do desenvolvimento infantil, por meio do
acompanhamento dos marcos do desenvolvimento na Caderneta de Saúde da Criança;
Fortalecimento da convivência familiar e o vínculo afetivo de criança com seus pais privados de
liberdade, evitando o rompimento do vínculo, situação de estresse e de violência;
Substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a critério do juiz, quando a pessoa for:
• Gestante;
• Imprescindível aos cuidados especiais de criança menor de 6 anos de idade
ou com deficiência;
• Mulher com filho de até 12 anos de idade;
• Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos
de idade (Lei n.º 13. 257, de 8 de março de 2016).

7.4 Atenção à saúde de crianças quilombolas
A população quilombola é reconhecida como remanescentes das comunidades dos quilombos “os
grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de
relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra, relacionada com a resistência à
opressão histórica sofrida”. Estima-se que há, aproximadamente, 3 mil comunidades quilombolas em
todo o território nacional. O índice de desnutrição, considerando o déficit de peso em relação à idade
dessa população, é de 14,8%, enquanto no restante da população brasileira é de 1,6%. Minas Gerais é
um dos quatro estados brasileiros que possuem a maior quantidade de comunidades quilombolas.
Segundo a Fundação Palmares, existem no Brasil aproximadamente 200 mil crianças quilombolas com
idade entre zero a 5 anos. Dessa forma, todo esforço é necessário para garantir sua participação nos
programas federais, crianças e famílias quilombolas ainda encontram dificuldades de acesso e
discriminação nas políticas públicas integrais. Sua condição de invisibilidade social gera grande
preocupação, principalmente pelo alto índice de mortalidade infantil, de prematuridade, de desnutrição
e de doenças infecciosas. Em Belo Horizonte, as eSF precisam identificar e ofertar prioridade na atenção
às famílias quilombolas.
7.5 Atenção à saúde de crianças indígenas
A Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas tem como propósito garantir o acesso à atenção
integral à saúde, de acordo com os princípios e as diretrizes do SUS, contemplando a diversidade social,
cultural, geográfica, histórica e política de modo a favorecer a superação dos fatores que tornam essa
população mais vulnerável aos agravos à saúde de maior magnitude e transcendência entre os
brasileiros, reconhecendo o direito desses povos à sua cultura. Entre os principais agravos que
acometem a população infantil indígena se encontram as doenças respiratórias, desnutrição e outras
deficiências nutricionais, saúde bucal, doenças diarreicas e doenças infectoparasitárias (DIP). O acesso à
saúde à população indígena de Belo Horizonte, vivendo em ocupações deve ser assegurada.
7.6. Atenção à saúde de crianças em acolhimento institucional
O direito à convivência familiar e comunitária é um dos pilares do ECA e visa garantir o desenvolvimento
pleno de crianças e adolescentes. A convivência familiar é a forma mais indicada de cuidado para uma
criança, mantendo-a, preferencialmente, junto às pessoas de seu convívio, denominando-se, ao
conjunto dessas relações, a “rede social de apoio”. O Acolhimento familiar e institucional deve ter o
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caráter da excepcionalidade e provisoriedade, de atendimento personalizado e individualizado, de
preservação e fortalecimento dos laços familiares e comunitários e a reintegração ao convívio à família
de origem. Somente deve ser acionado como estratégia de cuidado da Rede de Promoção, Proteção e
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, quando, realmente, forem esgotadas todas as
possibilidades de cuidado e proteção nos serviços das diversas políticas públicas envolvidas no
atendimento de crianças e adolescentes e suas famílias. A solicitação da medida protetiva de
acolhimento de forma apressada, com discussões precárias dos casos, sem a busca de alternativas e,
sobretudo, sem considerar a família de origem ou a extensa, é uma situação extremamente danosa e
uma violação de direitos da criança e família. A literatura mostra que a vivência da institucionalização
por crianças mostra efeitos devastadores no crescimento e desenvolvimento das mesmas podendo levar
ao adoecimento, déficits de crescimento e cognitivos significativos, além de potencializar a presença de
sintomas depressivos. Cada ano que uma criança vive num abrigo institucional resulta em quatro meses
de déficit em sua cognição geral. A vivência por tempo prolongado em unidade de acolhimento tende a
fragilizar as referências, os laços afetivos com os pais e as alternativas de retorno à família se tornam
cada vez mais restritas. Dados apontam que a reinstitucionalização de crianças estão fortemente
relacionadas com a situação de pobreza e ausência de políticas públicas efetivas para o
acompanhamento das famílias.
Crianças em situação de acolhimento institucional são consideradas em condição de vulnerabilidade,
pois vivenciam uma situação de afastamento da família e demandam atenção especial e prioritária,
garantindo a promoção da saúde como direito de cidadania. A APS deve se responsabilizar pelo
acompanhamento de saúde das crianças e adolescentes institucionalizados, bem como de suas famílias
de origem visando o fortalecimento das mesmas. As eSFs que possuem em sua área de atuação uma
unidade de acolhimento devem realizar o acompanhamento de saúde das crianças e responder às
demandas previstas em Protocolo específico
. Por outro lado, as eSF dos Centros de Saúde de
residência da família de origem devem acompanhar esta família de perto, participar das discussões de
caso, de forma a ampliar a compreensão sobre as demandas assistenciais da família e da criança,
considerando que o esforço para reconstruir o vínculo da criança e do adolescente com a sua família
deve prevalecer em detrimento da lógica dos acolhimentos. O diálogo permanente com todos os atores
envolvidos (Saúde, Assistência Social, Educação, Conselho Tutelar, Defensoria Pública, dentre outros) é
fundamental, objetivando a construção do cuidado de forma singular. Assim, dentro do cuidado em
saúde às crianças institucionalizadas é necessário destacar que:
•
•
•
•
•
•

A APS tem responsabilidade sanitária pelas crianças, adolescentes e suas famílias;
A singularidade e especificidades de cada criança ou adolescente devem ser sempre
consideradas;
Assistência multiprofissional e intersetorial para as crianças e adolescentes;
A construção do estudo social e pessoal de cada caso deve ser realizada de forma intersetorial
e multidisciplinar visando à qualificação dos planos e relatórios;
Busca pela integralidade do cuidado.
O direito das famílias de estarem sendo acompanhadas pela defensoria pública;

Para qualificar a assistência à saúde de crianças e adolescentes que estão nas 47 Unidades de
Acolhimento Institucional (UAI) em Belo Horizonte, os Centros de Saúde devem fortalecer a interface
entre Centros de Saúde/UAI, providenciando:
●

Garantia de visitas mensais dos ACS às UAI, com a finalidade de monitoramento e vigilância do
estado de saúde das crianças e discussão com a equipe de saúde da família (ESF) dos casos
prioritários. (Observação: as UAIS que estiverem descobertas do profissional ACS, o gerente da
unidade deverá realizar uma distribuição das UAI descoberta entre os demais ACS)
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●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

●
●
●

Visita periódica dos profissionais do NASF-AB com proposta de intervenções multiprofissionais.
O CS deverá organizar grupos e ações individuais/coletivas nas UAI.
Propostas de capacitações/rodas de conversa entre as ESF e as equipes de cuidadores para
construção de estratégias de atenção à saúde das crianças institucionalizadas.
Programar ações de vigilância e promoção da saúde da criança institucionalizada;
Reunião MENSAL entre o gerente do centro de saúde e o coordenador das UAI., sendo estes os
facilitadores da relação interinstitucional no território.
Reuniões SEMESTRAIS entre o diretor regional de saúde e coordenador das UAI, juntamente
com os diretores regionais da Assistência Social.
Garantia do agendamento da consulta médica dos novos casos atendidos nas UAI em até 7 dias
úteis, após o contato da unidade. A atenção integral à saúde da criança deve contemplar o
acompanhamento longitudinal, considerando as demandas assistenciais de acompanhamento
do crescimento e desenvolvimento, imunização, saúde bucal, nutrição e alimentação,
necessidade de matriciamento com NASF, Saúde Mental, consulta especializada, dentre outros.
Encaminhamento das crianças que necessitam para atendimento em saúde mental
Manutenção da rotina das consultas de puericultura e os cuidados de atenção integral à saúde,
conforme protocolo vigente e fluxos assistenciais previstos na Agenda da Criança e no
Protocolo do Adolescente/ SMSA/BH de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da
saúde, coordenado pela Atenção Primária à Saúde;
Participação da construção do PIA (Plano Individual de Acolhimento) juntamente às
UAI,
descrevendo detalhadamente o acompanhamento das crianças pela ESF.
Quando necessário, enviar informações extraídas do prontuário eletrônico à UAI, conforme
protocolo, por e-mail institucional (com cópia para GAERE), em até 7 dias úteis após o contato,
para compor o PIA da criança/adolescente. O PIA é o documento inicial enviado ao Judiciário
(em até 15 dias), que descreve cuidados que serão implementadas durante a permanência da
criança na UAI, por exemplo: acompanhamento da criança/família pela ESF, imunização, dentre
outros.
Comunicação imediata por telefone ou pelo ACS, quando necessário, do agendamento de
consultas especializadas.
Realizar o cadastro informado vinculando ao endereço da UAI;
O Centro de Saúde que possui a UAI no território, o Centro de Saúde da família de origem, a
Gaere e outros profissionais, que possam contribuir no caso, devem participar da reunião de
estudo de caso intersetorial. A emissão de parecer profissional deve ser isento de avaliações
preconceituosas e moralistas, de valores e crenças individuais dos profissionais.

É essencial que as referências técnicas das regionais de saúde apoiem e fortaleçam a coordenação do
cuidado à criança pelo Centro de Saúde, realizem o monitoramento desses cuidados junto aos Centros
de Saúde, façam a comunicação às regionais onde residem as famílias de origem das crianças
institucionalizadas, contribuindo para a garantia de direitos das famílias.

Referências:
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8.0. Protocolo de investigação do óbito fetal e infantil
Os desafios do Brasil para melhoria dos indicadores de saúde da criança, em especial à mortalidade
infantil, ganham novos horizontes a partir de setembro de 2015, quando a Cúpula das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Sustentável pactuou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 20152030, com 169 metas, para sucederem os desafios dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Em
seu Objetivo 3, meta 2 é apontado até 2030 acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e
crianças menores de cinco anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para
pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de cinco anos para pelo
menos 25 por 1.000 nascidos vivos. Apesar de os indicadores atuais do Brasil já serem melhores que os
padrões propostos para o mundo, a vigilância da mortalidade infantil e fetal é uma das prioridades do
Ministério da Saúde e contribui para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Governo
Brasileiro em defesa da criança, cuja meta perseguir o desafio de acabar com toda e qualquer morte
evitável de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos. A vigilância dessas mortes é uma importante
estratégia de redução da mortalidade infantil e fetal, dá visibilidade às elevadas taxas de mortalidade
ainda existentes, contribui para melhorar o registro dos óbitos e, sobretudo, possibilita a adoção de
medidas para a prevenção de óbitos evitáveis pelos serviços de saúde.
A taxa de mortalidade infantil é considerada um sensível indicador da qualidade de vida e das condições
de saúde de uma população e a taxa de mortalidade perinatal (que inclui óbitos fetais e de recémnascidos até 6 dias de vida) tem sido reconhecida como um indicador da qualidade da assistência prénatal, ao parto e ao RN, conforme relatado anteriormente.
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O Coeficiente de Mortalidade Infantil ou Taxa de Mortalidade Infantil, é um importantíssimo indicador
do nível de vida da população e representa o número de óbitos de menores de 1 ano de idade, por mil
nascidos vivos na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Este
coeficiente pode ser desdobrado em três componentes: neonatal precoce – óbitos de crianças de 0 a 6
dias de vida; neonatal tardio – óbitos de crianças de 7 a 27 dias de vida e pós neonatal – óbitos de
crianças de 28 a 364 dias de vida. O principal componente da mortalidade infantil atualmente é o
neonatal precoce (0-6 dias de vida), pois grande parte das mortes infantis acontece nas primeiras 24
horas (25%), indicando uma relação estreita com a atenção à mulher na gestação. As principais causas
destes óbitos segundo a literatura são a prematuridade, a malformação congênita, a asfixia intraparto,
as infecções perinatais e os fatores maternos, com uma proporção considerável de mortes preveníveis
por ação dos serviços de saúde.
A mortalidade perinatal – óbitos fetais e neonatais precoces com peso ao nascer a partir de 500 g e/ou
22 semanas de idade gestacional – tem sido recomendada como o indicador mais apropriado para a
análise da assistência obstétrica e neonatal e de utilização dos serviços de saúde, de modo a dar
visibilidade ao problema e propiciar a identificação das ações de prevenção para o alcance de ganhos
mútuos na redução das mortes fetal e neonatal precoce evitáveis.
O GRÁFICO 8, apresenta a série histórica da Taxa de Mortalidade Infantil em Belo Horizonte e seus
componentes e evidencia uma redução de 35 óbitos em 1993, quando o componente pós-neonatal
concentrava maior número de óbitos, para 10 por mil em 2010, já concentrando maior mortalidade no
componente neonatal precoce. A partir de 2010, houve estabilização, sem redução da mortalidade
infantil, que ainda se encontra em níveis bem mais elevados do que de países desenvolvidos.

Fonte SIM/GEEPI/SMSA-PBH (atualizado em 07/02/19)
SINASC: Contagem/Transfer
8.1.

Definição do coeficiente de mortalidade infantil e de seus componentes, da mortalidade
perinatal e fetal
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Coeficiente de mortalidade infantil: Número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos
vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Método de Cálculo:
Número de óbitos de residentes com menos de um ano de idade
________________________________________________________________x 1000

Número de nascidos vivos de mães residentes
Mortalidade neonatal precoce: Número de óbitos de crianças de 0 a 6 dias de vida completos, por mil
nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Método de Cálculo:
Número de óbitos de residentes de 0 a 6 dias de idade
___________________________________________________ x 1000
Número de nascidos vivos de mães residentes

Mortalidade neonatal tardia: Número de óbitos de crianças de 7 a 27 dias de vida completos, por mil
nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Método de Cálculo:
Número de óbitos de residentes de 7 a 27 dias de idade
___________________________________________________________ x 1000
Número de nascidos vivos de mães residentes

Mortalidade pós-neonatal: Número de óbitos de crianças de 28 a 364 dias de vida completos, por mil
nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Método de Cálculo:

Número de óbitos de residentes de 28 a 364 dias de idade
______________________________________________________ x 1000
Número de nascidos vivos de mães residentes

Mortalidade em menores de cinco anos: Número de óbitos de menores de cinco anos de idade, por mil
nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Método de Cálculo:
Número de óbitos de residentes menores de 5 anos
______________________________________________________ x 1000
Número de nascidos vivos de mães residentes

Mortalidade Perinatal: Número de óbitos ocorridos no período perinatal por mil nascimentos totais, na
população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. O período perinatal
começa em 22 semanas completas (ou 154 dias) de gestação e termina aos sete dias completos após o
nascimento, ou seja, de 0a 6 dias de vida (período neonatal precoce).
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Método de Cálculo:

Soma do número de óbitos fetais (22 semanas de gestação e mais) * e de óbitos de crianças de 0 a 6 dias completos
de vida, ambos de mães residentes
___________________________________________________________________________ x 1000
Número de nascimentos totais de mães residentes (nascidos vivos mais óbitos fetais de 22 semanas e mais de
gestação)

Mortalidade Fetal: a taxa de Mortalidade Fetal é o número de óbitos fetais (ocorridos a partir da 22ª
semana completa de gestação, ou 154 dias ou fetos com peso igual ou superior a 500g ou estatura a
partir de 25cm) por mil nascimentos totais, na população residente em determinado espaço geográfico,
no ano considerado.
Método de Cálculo:

Breve Histórico
Em meados da década de 90, o Ministério da Saúde instituiu o Projeto de Redução da Mortalidade
Infantil (PRMI) com ações e metas definidas para cada estado, que contemplava o incentivo e apoio à
estruturação de comitês e à investigação de óbitos, considerando que as informações contidas nas
declarações de óbito (DO) não são suficientes para a compreensão das causas e das circunstâncias que
envolvem os óbitos. Em 2001, foi constituído o Comitê de Prevenção do Óbito Fetal e Infantil de Belo
Horizonte, em parceria com a Sociedade Mineira de Pediatria, Pastoral da Criança e Universidade
Federal de Minas Gerais (Projeto de Extensão).
A investigação do óbito procura obter informações referentes à assistência em todos os níveis de
atenção como também informações colhidas com a família. As secretarias municipais de saúde devem
instituir a vigilância do óbito, envolvendo profissionais da assistência e da vigilância epidemiológica.
Assim além do Comitê no Nível Central da SMSA, cada um dos nove distritos sanitários estruturou o
Comitê Distrital, em geral composto por 3 profissionais (representante da Gerência de Epidemiologia e
Informação, da Gerência de Atenção à Saúde e de Unidade Básica da Saúde). As investigações do Comitê
de Prevenção do Óbito Fetal e Infantil foram iniciadas em maio de 2002.
Além dos profissionais nas Regionais de Saúde, as equipes dos Centros de Saúde da área de
abrangência do local de residência da família é a responsável pela investigação domiciliar e ambulatorial
dos óbitos, como parte integrante da sua atuação. As Fichas para Investigação do Óbito Infantil e Fetal
utilizadas pelo Comitê foram instituídas pelo Ministério da Saúde, e representam o produto do trabalho
de várias experiências de Comitês no País.
No decorrer dos anos após a implantação do Comitê de Óbitos, os Hospitais foram incentivados a
participar, apoiados para a formação de Comitês Hospitalares, pois de acordo com o Ministério da
Saúde é imprescindível a organização destes comitês que representam um espaço para discussão entre
os profissionais de saúde e gestores do hospital e que viabiliza, por meio da reflexão e da análise crítica
dos óbitos ocorridos no estabelecimento de saúde, a identificação das responsabilidades e de medidas
para evitar novos óbitos. (Portarias MS/GM 3016, 3482 e 3477 de 1998 e Portarias GM/MS 569, 570,
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571 e 572 de 2000).Em 2004 foi elaborado o Manual dos Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal
em 2004 pelo MS, como referência para a estruturação e funcionamento dos Comitês.
Em 30 de outubro de 2018 foi instituído o Comitê Municipal de Vigilância da Transmissão Vertical e
Mortalidade Fetal e Infantil Município de Belo Horizonte – CMTVMFI pela PORTARIA SMSA/SUS-BH N.º
0400/2018 da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte (Regimento), que em seu Art. 4º, pontua que o
Comitê é organismo de natureza colegiada, consultiva, normativa, deliberativa, interinstitucional e
multiprofissional de caráter confidencial, não coercitivo, não punitivo, ético, técnico, educativo. O
CMTVMFI tem os seguintes objetivos gerais e especificos:
Objetivo Geral: monitorar, investigar, analisar e discutir casos de transmissão vertical da infecção pelo
HIV, hepatites virais, sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes e Zika e de óbitos fetaisinfantis para subsidiar o diagnóstico da situação epidemiológica e sugerir medidas para a redução
desses agravos em Belo Horizonte.
Objetivos especificos:
•

•

•
•

•
•

•

•

Aprimorar o trabalho de investigar e analisar casos de transmissão vertical da infecção pelo
HIV, hepatites virais, STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes) e Zika e
óbitos fetais-infantis para subsidiar o diagnóstico da situação epidemiológica desses agravos e
desfechos no município de Belo Horizonte e sugerir medidas para a redução desses agravos.
Divulgar, às instituições interessadas e pessoas envolvidas com as questões relativas à saúde
fetal e infantil, os resultados do trabalho realizado, bem como as recomendações para
execução das intervenções consideradas necessárias.
Divulgar a função do CMTVMFI.
Apoiar e acompanhar as equipes das Regionais de Saúde envolvidas no desenvolvimento das
atividades pertinentes a esse Comitê, tendo em vista a estruturação do trabalho e o
cumprimento das ações previstas, junto aos centros de saúde, maternidades e demais serviços
da rede envolvidos onde ocorreram óbitos fetais ou infantis e casos de transmissão vertical em
Belo Horizonte.
Acompanhar e colaborar com a reestruturação e unificação dos CMTVMFI locais.
Contribuir para o conhecimento sobre os indicadores da sífilis na gestante e da transmissão
vertical da sífilis, HIV e Hepatites Virais e outras infecções congênitas, suas causas, tais como
fatores determinantes e condicionantes e os fatores de risco associados.
Analisar e avaliar periodicamente os principais problemas observados nos estudos dos casos de
mortalidade fetal e infantil e de transmissão vertical, bem como as medidas realizadas para
redução desses agravos.
Propor, implementar e/ou efetivar medidas que tenham como finalidade:
a) O controle do número de casos da sífilis adquirida, na gestante e sífilis congênita;

b) Ações conjuntas e intersetoriais visando à redução da mortalidade fetal e infantil e de
transmissão vertical;
c) Qualificar a assistência à saúde no âmbito municipal;
d) Propor adequações para melhorias no processo de trabalho da assistência à saúde;
e) Qualificar os sistemas de informação para proposição de políticas de saúde.
Dentre as atividades da prevenção da Transmissão Vertical (TV) de infecções sexualmente
transmissíveis, a SMSA de BH possui o Comitê de Investigação de TV, motivado principalmente para o
controle e eliminação da sífilis congênita, da transmissão vertical do HIV e das hepatites virais, bem
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como a toxoplasmose congênita, citomegalovirose e microcefalia/zika/chikungunya vírus. As atividades
do Comitê de Investigação da TV visam mapear aspectos da prevenção, diagnóstico, tratamento e
monitoramento dos casos e propor soluções a partir de um protocolo de investigação pré-estabelecido,
num trabalho conjunto com as Regionais de Saúde e os Centros de Saúde. Dessa forma, o objetivo
principal do Comitê de TV é investigar e discutir casos de transmissão vertical da sífilis, HIV e hepatites
virais para subsidiar intervenções na assistência visando à eliminação desses agravos como problema de
saúde pública. Dentre outras pautas, os casos investigados devem ser rotineiramente discutidos em
reuniões mensais. Os temas relevantes relacionados com a TV são sempre atualizados, configurando
um processo de capacitação permanente do profissional que reforça práticas assistenciais adequadas
como oferta da testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C, conhecimento e adesão aos
protocolos (pré-natal, saúde do homem, transmissão vertical), melhoria de registros e de notificações,
fortalecimento das ações de vigilância, como busca ativa de pacientes, e qualificação da atenção às
mulheres em situação de vulnerabilidade, em interface com assistência social.
O Comitê de vigilância dos óbitos fetais e infantis avalia as circunstâncias de ocorrência dos óbitos
infantis e fetais e propõe medidas para a melhoria da qualidade da assistência à saúde e demais ações
para sua redução e tem como atribuições: investigação, análises dos óbitos, proposição de medidas de
prevenção de novas ocorrências, qualificação da informação, divulgação/educação e
mobilização/articulação.
Critérios para estudo dos óbitos:
São investigados, com exclusão dos óbitos por malformação congênita grave, os seguintes óbitos de
residentes em Belo Horizonte:

•
•
•

Infantil (0 a 1 ano) independente do peso ou semana

•

Crianças de 1 a 5 anos incompletos com evento sentinela

Todos os fetais > 500 gramas ou > 22 semanas
Fetais < ou = 500 gramas e/ ou < ou = a 22 semanas (avaliar se apresentar evento sentinela:
CIUR, sifilis, etc), senão definir como aborto
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ANEXO 1: GRADE DE URGÊNCIA
GRADE DE URGÊNCIA
PEDIATRIA E RECÉM-NASCIDO: alta e média complexidade
OSTEMIELITE AGUDA E ARTRITE SÉPTICA
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1 CONCEITOS

•

PRINCÍPIO: A porta de acesso deverá classificar e estabilizar o paciente o máximo possível antes do
transporte.

•

ALTA COMPLEXIDADE: Classificação vermelho e laranja - instabilidade clinica, Dificuldade
respiratória moderada a grave e/ou com necessidade de O2.

•

MÉDIA COMPLEXIDADE: Classificação amarelo e verde - Dificuldade respiratória leve.

•

VAGA ZERO - Casos de pacientes que estão no interior de uma ambulância e que devem ser
encaminhados para uma porta de entrada de urgência (sala de estabilização, Unidade de Pronto
atendimento-UPA ou Pronto Socorro). Pacientes atendidos no domicílio ou em Unidade Básica de
Saúde é considerado Vaga Zero. Estes casos serão regulados pela equipe reguladora do SAMU.

•

VAGAS DE EMERGÊNCIA – os casos caracterizados como “Vaga de Emergência” terão sua
transferência solicitada pela UPA à sua Unidade de Referência, conforme pactuado na Grade de
Urgência, solicitando-se o transporte ao SAMU.

2 ATENDIMENTO URGÊNCIA CRIANÇA
CRIANÇA EM UPA COM UM DOS QUADROS ABAIXO SÃO CONSIDERADOS VAGA DE EMERGÊNCIA
DEVENDO SER REALIZADO CONTATO COM A PORTA DE REFERÊNCIA (ALTA COMPLEXIDADE) DE
ACORDO COM A GRADE PACTUADA E ENCAMINHADOS PELO SAMU:
Paciente sob ventilação em UPA
Paciente com quadro de sepsis grave ou choque séptico
Abdome Agudo
Referência para pacientes com condições clínicas específicas no quadro abaixo:
Condição clínica de urgência

Referência

HIV e Tuberculose

Hospital João Paulo II (HJP II)

Centros de Saúde da Centro

Hospital João Paulo II, após contato telefônico para passar o
caso 3239-9011 – 3239-9022

Sul
Caso
clínico atendido
no
Hospital Risoleta Tolentino Neves
(HRTN)

Referência HOB

Osteomielite e Artrite Séptica em
crianças das regionais Leste, Centro
Sul, Oeste,

Referência HOB

Noroeste, Barreiro e no H.J.K
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Osteomielite e Artrite Séptica em
crianças das regionais Pampulha,
Nordeste, Norte e

Referência HRTN

Venda Nova
3 ATENÇÃO DE URGÊNCIA AO RECÉM NASCIDO (RN): DE 0 A 28 DIAS DE VIDA
Após a alta da maternidade a referência

para o bebê é o Centro de Saúde para acompanhamento do

crescimento e desenvolvimento, ações 5º dia, visita domiciliar pela Agente Comunitário de Saúde (ACS),
agendamento de consulta de puericultura de rotina.
No entanto, em caso de urgência toda criança deve ser atendida onde ela chegar, seja no Centro de
Saúde, UPA ou Maternidade. A peregrinação de bebês de um serviço para outro é motivo de morte em
bebês no município.
Nas orientações adiante, considera-se “maternidade de referência para o RN” aquela onde o RN
NASCEU. Apesar de existir a grade de obstetrícia, a gestante pode escolher o local de parto e nem
sempre o nascimento ocorre no local definido na grade.
ATENÇÃO: Se o RN está com alguma intercorrência, além do seu CS de referência este RN deverá ser
atendido em qualquer porta de entrada de urgência do sistema e encaminhado conforme o fluxo
abaixo:
Ictericia necessitando de exames para avaliar fototerapia⇨ encaminhar para UPA de
referência para propedêutica e encaminhamento responsável (contrareferência para o
CS ou internação).
Se Urgência: suspeita de sepses (hipoativo, febril, desidratação leve, SEM

Atendido no CS

DESCOMPENSAÇÃO), criança de risco com intercorrência (Prematuro, Baixo Peso,
Cardiopata, neurológico, egresso de CTI neo) encaminhar para a UPA de Referência
para propedêutica e encaminhamento responsável (contrareferência para o CS ou
internação).
Se for quadro respiratório virótico presumido ⇨ encaminhar para a UPA de Referência para
propedêutica e encaminhamento responsável (contrareferência para o CS ou
internação).
Se instabilidade Hemodinâmica ou Respiratória* ⇨trata-se de caso de Vaga Zero, fazer
contato com o SAMU solicitando ambulância para o transporte ⇨ Encaminhar para a
Maternidade de Referência. Fazer contato com a maternidade para passar o caso. Após
diagnóstico na maternidade, se for quadro virótico cadastro na Central de Internação
(CINT), se necessário.

Atendido na UPA

Se necessitar de internação e não for quadro virótico presumido (icterícia que necessitar de
internação, sépsis neonatal, quadro cirúrgico em RN) ⇨ Caso de Vaga de Emergência.
UPA faz contato direto com a Maternidade de referência para internação.
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Na impossibilidade da maternidade receber o RN no momento da solicitação, a
maternidade de Referência terá um prazo máximo de 6 horas, para fazer os
remanejamentos necessários para receber o paciente. Caso não receba, UPA irá
cadastrar na CINT e registrar recusa a cada 6 horas até internação do RN na referência
ou em outra unidade liberada pela CINT.
Quadro virótico definido como Vaga de Emergência ⇨UPA faz contato com a sua Porta de
urgência pediátrica de referência.
Caso não preencha o critério de Vaga de Emergência ⇨ Cadastro na CINT.
Se necessitar de internação e não for quadro virótico presumido (icterícia que necessitar de
internação, sépsis neonatal, quadro cirúrgico em RN) ⇨ Internar na própria unidade.
Se for quadro RESPIRATÓRIO virótico presumido ⇨ cadastro na CINT para transferência.

Atendido na
Maternidade

Se for quadro leve: obstrução nasal, ictericia leve, dificuldade aleitamento) orientar,
PRESCREVER sn e encaminhar para UBS com contra-referência responsável (agenda
com contato telefônico ou encaminhamento por escrito).
*Instabilidade Respiratória: necessidade de O2 contínuo e/ou esforço respiratório

Referências para

Referências para

Osteomielite aguda e
artrite séptica

Média e Alta complexidade
pediátricas
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ANEXO 2. Técnica para Aferição da Pressão Arterial
Té

cnica para aferição da pressão arterial

Instrumentos: manômetro e manguitos
Há dois tipos de manômetros disponíveis: os de mercúrio e os aneroides. Os de mercúrio são os mais
confiáveis, porque são mais acurados. Eles não necessitam de calibragem. Os aneróides são os mais
usados. São menores e necessitam de calibragem (devem ser aferidos pelo Inmetro pelo menos uma
vez por ano, tendo como padrão um manômetro de mercúrio).
Há três larguras de manguitos pediátricos padronizados: de 5, 7 e 9 cm. O manguito adulto tem 12 cm.
Manguitos padronizados têm sempre comprimento proporcional à sua largura. As referências à largura
do manguito aplicam-se somente à borracha inflável.
Seleção do manguito apropriado
O manguito de tamanho apropriado deve obrigatoriamente:
• Cobrir de 80% a 100% da circunferência do braço;
• Ter largura correspondente a 40% da circunferência do braço no ponto médio entre o
acrômio e o olécrano;
• Cobrir aproximadamente 75% da altura do braço entre o acrômio (ombro) e o olécrano
(cotovelo), deixando espaço livre tanto na fossa cubital, para se colocar o estetoscópio,
como na parte superior ao manguito, para se prevenir a obstrução da axila.
Exemplo de como definir o manguito apropriado:
• Medida da distância entre o acrômio e o olécrano: 18 cm;
• Divida o valor por 2 = 9 cm;
• Marque este ponto (9 cm) no braço da criança;
• Meça a circunferência do braço neste ponto: 20 cm;
• Calcule 40% deste valor = 8 cm;
• Largura do manguito a ser escolhido: 9 cm (como não há manguitos com 8cm de largura,
deve ser escolhido o de 9 cm).
Um manguito de tamanho apropriado é essencial para a medida correta da pressão arterial (PA). Se o
manguito de tamanho ideal para o paciente não estiver disponível, deve-se escolher sempre o
imediatamente maior: um manguito pequeno pode resultar em uma PA artificialmente elevada e
acarretar uma conduta inadequada. A PA deve ser medida e registrada pelo menos duas vezes em cada
ocasião.
Aferição da PA:
A preparação apropriada da criança é essencial para a determinação acurada da PA e inclui os seguintes
procedimentos
• A escolha do local do exame: deve ser calmo e com temperatura agradável, o que contribui
para o relaxamento do paciente;
• Descanso prévio: de 5 a 10 minutos;
• Explique o procedimento para a criança e para o seu responsável;
• Pergunte a criança (ou ao responsável) se está com a bexiga cheia (em caso afirmativo,
deverá urinar antes da medida), se praticou exercícios físicos intensos ou se ingeriu bebida
com cafeína ou alimentos até 30 minutos antes da medida da PA;
• Posição para a medida da PA: a partir da idade pré-escolar, a criança deverá estar sentada.
Lactentes podem estar deitados na posição supina;
• O braço direito deverá estar totalmente exposto, sem qualquer vestimenta;
• Localize a artéria radial por palpação;
• Coloque o manguito adequado, deixando espaço na fossa cubital para o estetoscópio e não
obstruindo a axila, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial;
• Posicione o braço da criança na altura do átrio direito;
• Os olhos do observador devem estar no nível do mostrador do manômetro aneroide;
• Palpe o pulso radial e infle o manguito até 20 mmHg acima do desaparecimento do pulso;
• Coloque a campânula do estetoscópio sobre a fossa cubital sem realizar pressão excessiva;
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•
•
•
•

•

Desinsufle o manguito a uma velocidade de 2 a 4 mmHg/segundo. A cada medida, o
esfigmomanômetro deverá ser completamente esvaziado até o zero;
Determine a pressão sistólica no momento do aparecimento do primeiro som (fase I de
Korotkoff);
Determine a pressão diastólica no desaparecimento do som (fase V de Korotkoff);
Registre os valores da PA sistólica e da diastólica, a posição da criança (sentada ou
deitada), seu estado (se está agitada, calma, etc.), o tamanho do manguito, o braço em que
foi feita a medida e a frequência cardíaca;
Espere cerca de 5 minutos antes de realizar nova medida em outra posição (em decúbito
ou ortostatismo).
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ANEXO 3
Valores de pressão arterial para meninas e meninos de 1 a 17 anos, de acordo com o percentil de
estatura
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Anexo 4. Importância do brincar como estímulo ao pleno desenvolvimento na primeira infância

Pelo contrário, o cem existe.
“A criança é feita de cem
A criança tem cem línguas,
cem mãos,
cem pensamentos,
cem modos de pensar,
de brincar e de falar.
Cem, sempre cem
modos de escutar
de admirar-se e de amar
cem alegrias para cantar e compreender
cem mundos para descobrir
cem mundos para criar
cem mundos para sonhar.
A criança tem cem línguas
(e depois cem, cem, cem)
mas são-lhe roubadas noventa e nove
A escola e a cultura
separam-lhe a cabeça do corpo.
Dizem-lhe:
para pensar sem as mãos,
para fazer sem a cabeça,
para escutar e não falar,para compreender sem alegria,
para amar e maravilhar-se
somente na Páscoa e no Natal.
Dizem-lhe:
para descobrir o mundo que já existe
e de cem roubaram-lhe noventa e nove.
Dizem-lhe:
o jogo e o trabalho
a realidade e a fantasia
a ciência e a imaginação
o céu e a terra
a razão e o sonho
são coisas que não estão juntas.
Dizem-lhe, enfim, que o cem não existe
A criança diz:
pelo contrário, o cem existe.”
Loris Malaguzzi
Importância do brincar
A criança desenvolve-se pela experiência social, nas interações que estabelece, desde cedo, com a
experiência sócio-histórica dos adultos e do mundo. Assim, para a promoção de um bom
desenvolvimento é indispensável pensar no ambiente em que a criança está inserida. Os pais,
cuidadores e responsáveis podem ser apoiados e orientados para estimular o desenvolvimento de seus
filhos e favorecer a evolução do pleno desenvolvimento da criança.
O desenvolvimento e aprendizagem infantil acontecem de modo contínuo nas relações que a criança
estabelece desde o nascimento, primeiramente com seus pais e, posteriormente com cuidadores,
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professores, profissionais de saúde, outras crianças e indivíduos da comunidade na qual está inserida.
Assim, as crianças experimentam e aprendem por meio de relacionamentos socioafetivos, os quais vão
influenciar todos os aspectos do desenvolvimento infantil, sendo essa uma parte importante para o
desenvolvimento humano. Os estímulos sensoriomotores, da linguagem e da interação social são
imprescindíveis para o desenvolvimento adequado.
A Primeira Infância relaciona-se ao período de 0 a 6 anos e caracteriza-se por rápido desenvolvimento
físico e cognitivo, sendo crucial o desenvolvimento de estruturas e circuitos cerebrais, assim como a
aquisição de capacidades fundamentais que permitirão o aprimoramento de habilidades futuras mais
complexas. É o momento de maior plasticidade do cérebro, no qual as células têm maior capacidade de
adaptação e aprendizagem. Crianças que possuem desenvolvimento integral saudável durante os
primeiros anos de vida têm maior facilidade de adaptação a diferentes ambientes e aquisição de novos
conhecimentos, contribuindo para que no futuro tenham um bom desempenho escolar, realização
pessoal, vocacional e econômica e se tornem cidadãos responsáveis.
A rotina diária de uma criança é parte também importante no que se refere a um desenvolvimento
saudável. Essa deve ser composta por períodos de sono de qualidade, tempo sedentário e atividades
físicas, as quais podem variar de intensidade. Deve-se lembrar que a qualidade do tempo sedentário é
importante, devendo optar por atividades longe das telas, como leitura de histórias infantis, atividades
de cantar (musicais), quebra-cabeças que são importantes para recreação e relaxamento e para o
desenvolvimento social e cognitivo.
Abaixo estão listadas algumas orientações por faixa etária para compor a rotina de estimulação para um
desenvolvimento infantil adequado:
Crianças menores de 1 ano
No início o bebê dorme bastante, mas no momento em que está acordado se interessa por observar
objetos em movimento e que apresentem contraste de cores, gosta também de observar a face das
pessoas. As primeiras brincadeiras do bebê têm como característica a observação e em sequência a
manipulação de objetos, o que permite que ele conheça e explore o meio através dos seus sentidos.
Nessa fase, deve-se oferecer objetos coloridos e que façam barulho. É importante a inclusão de
atividades de alcançar e agarrar objetos, rolar, promover a movimentação ativa dos membros, e deixálos pelo menos 30 minutos na posição prona ao longo do dia, em especial para aqueles que já
engatinham. É preciso ter atenção para a posição da criança na hora de brincar, oriente para que ela não
crie o hábito de sentar-se em “W”. Essa posição pode prejudicar a formação óssea do quadril e, mais
tarde poderá acarretar alterações no alinhamento dos membros inferiores.

. Também são

importantes momentos em que a criança fique fisicamente ativa várias vezes ao dia, de diferentes
formas, principalmente por meio de brincadeiras interativas no chão, mas também é necessário que
tenha de 14 a 17 horas (0 a 3 meses de idade) ou de 12 a 16 horas (4 a 11 meses) de sono de qualidade
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incluindo “sonecas” durante o dia. Além disso, evite deixar as crianças contidas por mais de 1 hora
seguida (ex.cadeiras, carrinhos, chiqueirinhos etc).
Crianças de 1 a 2 anos
Nessa fase a criança está bem ativa, sobe e desce de móveis, abre e fecha portas, armários, gavetas.
Apresenta boa habilidade com as mãos, consegue rodar, apertar, transferir, encaixar e desencaixar
objetos. Em geral demonstra interesse por objetos domésticos comuns ou brinquedos que os imitem,
como: escovas, vassouras, baldes, canecas, potes, telefone, etc. Gosta de brinquedos de puxar e
empurrar, se interessam também em dar nome a objetos e figuras e em repetir palavras. É
recomendado para essa fase que a criança tenha pelo menos 180 minutos (2 horas) de atividades físicas
variadas, incluindo intensidades moderadas a vigorosas ao longo do dia, como andar, rolar, dançar,
pular e correr. É importante praticar atividades em ambiente externo, como escalar, brincar na água,
brincadeiras com bola, “pega-pega”. A criança deve ser estimulada a andar e brincar sem sapatos
sempre que puder, pois pode ajudar a formar a curva de dentro do pé. Não devem ficar contidos por
mais de 1 hora seguida (ex.cadeiras, carrinhos, etc) ou sentados por longos períodos e precisam ter de
11 a 14 horas de sono de qualidade incluindo “sonecas”.
Crianças de 3 e 4 anos
A criança nesta idade gosta de brincar de imaginação, de imitar os adultos, brincar de médico, de
motorista etc. Já consegue correr com segurança em diferentes direções, saltar, subir em vários lugares.
É importante estimular atividades ao ar livre em diferentes ambientes, utilizando elementos da natureza
como terra e grama. Nessa faixa etária as crianças devem ter 180 minutos de atividades físicas variadas,
de qualquer intensidade, sendo 60 minutos de intensidade moderada a vigorosa ao longo do dia e ter de
10 a 13 horas de sono de qualidade incluindo “sonecas”.
Crianças entre 5 e 10 anos
As recomendações de atividades ativas para essa faixa etária incluem jogos, esportes, brincadeiras,
recreação, educação física, exercícios planejados no contexto familiar, escolar e comunitário. Essas
recomendações têm o objetivo de melhorar a capacidade cardiorespiratória, muscular, qualidade óssea,
biomarcadores metabólicos. Exemplos de atividades: caminhadas rápidas, corridas, nadar, pular corda,
andar de bicicleta. As crianças nessa fase devem praticar pelo menos 60 minutos de atividade física de
intensidade moderada a vigorosa diariamente, priorizando o exercício aeróbico na maior parte do dia.
Atividades de alta intensidade devem ser incorporadas, incluindo aquelas que promovam o
fortalecimento muscular e ósseo pelo menos 3 vezes por semana.
A importância do brincar
A criança aprende brincando.
Mais importante, ao brincar, a criança aprende a aprender.
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(O. Fred Donaldson)

Um importante aspecto da experiência do desenvolvimento infantil, do ponto de vista da criança, são as
habilidades adquiridas ao brincar, seja com objetos ou com pessoas. A ação de brincar, desde cedo,
permite a criança explorar sensorialmente diferentes objetos, reagir aos estímulos lúdicos propostos
pelas pessoas, e exercitar com prazer suas habilidades, além de possibilitar sua auto-expressão, bem
como a organização interna de suas emoções e pensamentos. As crianças devem ter oportunidades de
participar de uma variedade de atividades apropriadas para o desenvolvimento, que sejam seguras e
prazerosas.
Vale ressaltar que a brincadeira se caracteriza como atividades não estruturadas, que possuem um fim
em si mesmas, sem objetivos definidos, podendo ou não conter regras e são geradoras de prazer. Ela se
difere dos jogos, que têm regras explícitas e um fim lúdico, um objetivo específico que em geral é a
vitória. O brinquedo é o objeto que dá suporte à brincadeira, que desencadeia a atividade de brincar
através da sua imagem. Esses podem ter diferentes significados e representações de acordo a cultura,
época e contexto no qual estão inseridos.
O desenvolvimento infantil é uma parte importante para o desenvolvimento humano. A criança
desenvolve-se pela experiência social, nas interações que estabelece, desde cedo, com a experiência
sócio-histórica dos adultos e do mundo. Assim, para a promoção de um desenvolvimento saudável é
indispensável pensar no ambiente em que a criança está inserida, uma vez que o brincar é também um
ato social. Os cuidadores e responsáveis devem entender quais as necessidades e experiências que
podem favorecer o pleno desenvolvimento da criança e serem participantes nesse processo de
evolução.
A brincadeira traz uma complexidade nem sempre considerada, uma vez que tem diferentes
contribuições para o desenvolvimento infantil, tanto é que o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
(1990), nos artigos 4º e 16°, e a Constituição Federal (1988), no artigo 227°, consideram o brincar como
direito de toda criança. Ainda no ECA estão dispostos outros direitos e princípios que possuem direta
relação com o brincar, como o direito ao lazer (art. 4º), direito à liberdade e à participação (art. 16),
que são muito importantes para o pleno desenvolvimento humano. O brincar permite que a criança se
incorpore nas atividades sociais, por meio das brincadeiras ela vivencia o lúdico, a realidade,
descobrindo a si mesma e o outro. Através do brincar a criança expressa o pensamento, desenvolve a
iniciativa, a comunicação, vivencia a interação social e desenvolve seu potencial criativo. Ele promove o
processo de simbolização e representação, que leva ao desenvolvimento do pensamento abstrato,
sendo essencial para o desenvolvimento infantil. Em resumo, o brincar favorece o adequado
desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas, psicossociais e de linguagem. Ressalta-se que o
adequado desenvolvimento infantil pode levar a melhoria do desempenho escolar, das relações
afetivas, do desempenho cognitivo.
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A vivencia de condições de vulnerabilidades clínicas e sociais podem interferir no processo de
desenvolvimento adequado do brincar, tais como:

•

Prematuridade e baixo peso ao nascer;

•

Atraso no crescimento;

•

Doenças na infância;

•

Famílias em condição de grande vulnerabilidade;

•

Alimentação desequilibrada e doenças na gestação;

•

Saúde mental e desenvolvimento cognitivo dos pais;

•

Exposição à violência doméstica;

•

Vínculos familiares fragilizados ;

•

Pobreza

O brincar é desenvolvido pela criança para seu prazer e recreação, mas permite a exploração do
ambiente e interação com outras crianças e os adultos. As brincadeiras vão se desenvolvendo junto a
outros aspectos e, assim, as crianças vão construindo novas e diferentes habilidades no decorrer dos
anos.
Na APS, pode-se discutir com a equipe NASF-AB situações em que se observam crianças pouco
estimuladas e com brincar empobrecido, como crianças com TEA ou com deficiências, bem como
crianças cujas famílias vivem em condições indignas de vida, aprisionadas em uma série de
vulnerabilidades, necessitando de amplo apoio das equipes, dentre os quais o suporte específico para
oferecer estímulos adequados ao desenvolvimento do filho. Uma discussão do caso com a Assistência
Social e Educação podem ampliar as possibilidade de apoio à família.

FAIXA ETÁRIA

O QUE SE OBSERVA?

0-5 meses

Gostam de levar objetos à boca e brinquedos sonoros. Sorri e reage ao som, levam
objetos e partes do corpo à boca.

6-8 meses

Manejo dos objetos de forma mais simples, brinca com próprio corpo, inicia gestos
(bater palma), gosta de brincar com sons (pa pa – ma ma). Engatinha e explora mais o
ambiente. Gostam de atirar e bater objetos.

9-12 meses

Inicia o andar e com isso a exploração e manipulação dos objetos, faz ações com
brinquedos (encaixa peças, empurra o carrinho, bate o martelo), gostam de empilhar
e bater objetos.
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1 a 2 anos

Gostam de dançar, brincar na frente do espelho, blocos de empilhar, folhear livros,
chutar bola, brinquedos para puxar, piscina de bolinhas, rabiscar, manipular
instrumentos musicais, teatrinho de fantoches, dedoches, contação de história,
velotrol e inicia o faz de conta.

3 a 4 anos

Gostam de brincar com argila, tinta e massinha para modelar, usar fantasias,
miniaturas, triciclo com pedais ou uma pequenas bicicletas, montar barracas,
demonstram interesse por quebra cabeça com peças grandes, vestir e retirar roupas
de bonecos, instrumentos como pandeiros, pianinhos, tambores, brinquedos de faz
de conta, lousa para escrever e desenhar.

5 a 6 anos

Demonstram interesse por futebol, bicicleta, patins, patinete, esconde-esconde,
pular corda, jogo de adivinha e jogo da memória.

7 a 9 anos

Jogos de cartas e tabuleiro, revistas de passatempo, quebra cabeças mais difíceis,
games (sempre com moderação), troca de cartas e álbum de figurinhas, atividades
esportivas, caça ao tesouro, detetive.

10 anos
mais

ou Artes marciais, teatro e música, oficinas, desafios mentais.

Brincar e o desenvolvimento da cognição
A cognição é considerada como a capacidade de adquirir conhecimentos e se dá a partir de processos
mentais. A linguagem, assim como a memória, percepção, a imaginação, o pensamento, a atenção e as
funções executivas fazem parte dos processos que compõem a cognição. Ela se dá por meio das
informações sensoriais e motoras que a criança recebe e experimenta, processa, integra e aos poucos
vai agindo sobre elas. Inicialmente a criança age de forma reflexa, mas ao longo do tempo o
aprendizado vai se consolidando. Tais habilidades são básicas para o conhecimento do mundo.
As brincadeiras devem estimular a criança a interagir, pensar, entender, comunicar, lembrar, imaginar,
julgar, raciocinar e descobrir. Através da brincadeira as crianças experimentam ludicamente situações
da realidade, resolvem problemas, trabalham a atenção, memória, controle inibitório, treinam a
capacidade de postergar recompensas e ampliam o repertório comportamental através da observação
do outro, imitação. Parece complexo, mas uma única brincadeira pode ser um meio para estimular
todas essas habilidades.
A interação com o outro e as relações afetivas irão mediar o desenvolvimento da cognição, portanto, é
muito importante que o brincar exponha a criança ao estímulo dos sentidos, mas também permita que
ela seja criativa, que aja sobre o meio em que vive evoluindo ao máximo suas capacidades. Portanto, as
eSF podem ofertar espaços de conversa com os pais para encorajá-los a construírem esse tempo com
os filhos. Relações de troca e afeto possibilitam criar bases para o aprendizado e desenvolvimento
cognitivo.
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Brincar e o desenvolvimento da linguagem
O desenvolvimento da linguagem depende de muitos aspectos, sendo um deles o brincar. A construção
da linguagem oral e escrita sofrem influências do brincar, sendo a fala, os gestos, os desenhos e a escrita
meios utilizados nas brincadeiras.
A brincadeira dá significado, amplia vocabulário, estimula a imitação, a expressão de desejos e opiniões,
favorece a interação e a troca com o outro. A criança experiencia e interage durante a brincadeira e não
deve ser considerada um sujeito passivo, mas sim ativo e autônomo no ambiente de comunicação.
A comunicação assim como a brincadeira por vezes ocorre de forma livre, mas também deve ser dirigida
e estimulada, sobretudo nos anos iniciais de aprendizagem. Em crianças com atraso de fala e linguagem,
muitas vezes é necessário primeiramente “ensinar pais e filho a brincar”, pois em muitos casos o vínculo
entre eles encontra-se fragilizado, seja pela rotina de trabalho desgastante e cuidados com a casa, pela
insegurança ou por não compreenderem a importância do brincar.

•

O brincar e a escola

Nos dias atuais é cada vez mais frequente a redução dos espaços do brincar no contexto da Educação
Infantil e Ensino Fundamental. As políticas educacionais atuais têm direcionado a formação das crianças
para o mercado consumidor, sendo deixado em segundo plano a formação social e integral do indivíduo,
prejudicando assim o desenvolvimento infantil. Assim, muitas vezes, as atividades escolares priorizam a
alfabetização precoce e o brincar, que deveria ser a principal atividade da infância, está perdendo seu
espaço.
As crescentes demandas educacionais podem afetar de forma significativa o direito de brincar,
principalmente na primeira infância. A criança precisa ter tempo para estudar, mas também para
brincar. E por que não conciliar o estudo com as brincadeiras? Em alguns momentos isso é possível e
pode ser muito benéfico para a criança e para os professores. A brincadeira pode ser um meio
facilitador da aprendizagem, trazendo motivação e criatividade para a sala de aula.
Diante deste contexto, na escola os professores devem atuar como mediadores e estimuladores do
brincar, pois isso refletirá no desenvolvimento harmonioso dos aspectos motor, cognitivo, sócio-afetivo,
comportamental e de linguagem da criança. Permitirá a formação de vínculos positivos e que
influenciará o seu desenvolvimento e a vida adulta.
Devemos atentar principalmente para as crianças em situações vulneráveis, que estão mais expostas a
fatores de risco, como o trabalho infantil, que impedem ou dificultam o direito de brincar.

A importância da brincadeira para a criança com deficiência
É muito importante pensar em brincadeiras que permitam a inclusão e participação da criança
com deficiência. Os brinquedos e brincadeiras não precisam ser “especiais”, mas em muitos casos serão
necessárias adaptações para o tipo de dificuldade da criança. Os pais, escola e profissionais da saúde
devem estimular as brincadeiras na deficiência, e entender que os momentos de brincar podem ser
oportunos para o estímulo da socialização, cooperação, aprendizagem e desenvolvimento global.
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A criança com deficiência precisa experimentar brincadeiras com outras crianças e também
com adultos, seja de forma individual ou em grupo. É preciso pensar sobre as dificuldades da criança,
mas também sobre suas capacidades e potencialidades. Para a criança com deficiência auditiva por
exemplo, estimule habilidades visuais, olfativas e corporais. Na criança com deficiência visual procure
estimular a audição e o tato. O importante é usar a imaginação e criatividade para incentivar e encorajar
a participação das crianças na brincadeira.

Uso de telas
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) crianças menores de 5 anos devem passar
menos tempo sentadas assistindo telas, restritas a carteiras ou cadeiras, e ter melhor qualidade de sono
e mais tempo para brincadeiras ativas.
O uso de eletrônicos como TVs, telefones celulares e smartphones, tablets e notebook é uma realidade
atual, mas devemos nos atentar para o acesso e o tempo de uso, pois bebês e crianças que ficam
passivamente expostos às telas, por períodos prolongados têm maior risco de atraso do
desenvolvimento.
A Sociedade Brasileira de Pediatria publicou em 2019 um manual de orientação “#MenosTelas
#MaisSaúde”, que oferece orientações a profissionais, pais e professores sobre o uso de telas e internet
por crianças e adolescentes. Ele atualiza as orientações publicadas anteriormente, em 2016, pela
mesma instituição:
Evitar a exposição de crianças menores de 2 anos às telas, sem necessidade (nem
passivamente!Crianças com idades entre 2 e 5 anos, limitar o tempo de telas ao máximo de 1 hora/dia,
sempre com supervisão de pais/cuidadores/ responsáveis;
Crianças com idades entre 6 e 10 anos, limitar o tempo de telas ao máximo de 1-2 horas/dia, sempre
com supervisão de pais/responsáveis.

Orientações aos pais
Além de ser uma forma de estimulação essencial para o desenvolvimento, como já exposto até aqui, a
brincadeira é um meio importante de fortalecimento de vínculo afetivo entre pais e filhos. É uma forma
dos adultos se aproximarem da linguagem e do mundo infantil, se sintonizarem com eles e compreendêlos. Pode ser uma oportunidade interessante também para trabalhar a expressão de emoções e
sentimentos, regras e limites, trabalhar comportamentos, realizarem trocas, experimentarem inversão
de papéis, estimular a independência e autonomia, enfim, o brincar possibilita variados tipos de
interações que podem aproximar e melhorar o vínculo entre ambos. É possível propor atividades de
baixo custo, fazendo uso de objetos familiares que vão proporcionar às crianças estímulos que
promovam um bom desenvolvimento.
Seguem algumas sugestões:

•

Se possível,e stimular brincadeiras ao ar livre e na natureza (parques, praças);

•

Desenvolver brincadeiras de trocas e compartilhamento;

•

Propor jogos de empilhar e encaixar jogue jogos de tabuleiro e cartas, conforme idade;
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•

Ler livros e contar e piadas;

•

Estimular que ele conte histórias ou mude o final de alguma história que contou;

•

Incentivar brincadeiras com água, areia, na grama;

•

Incentivar atividades de artesanato ou construam brinquedos juntos com materiais recicláveis,
como papelão, garrafas e potes de plásticos, caixas de ovos, caixas de leite, etc;

•

Favorecer a criatividade e trabalhe a comunicação com jogos de mímica;

•

Propor jogos de memória e quebra-cabeças, conforme a idade;

•

Cantar, dançar músicas e estimular movimentos, elaborando coreografias juntos;

•

Desenvolver brincadeiras com instrumentos musicais;

•

Para os maiores, estimular o auxílio na cozinha como medir quantidade, misturar ingredientes
(não deixando a criança próximo ao fogão ou manusear objetos cortantes), auxiliar nas tarefas
domésticas de um jeito lúdico;

•

Estimular esportes e até pequenas competições ou jogos de cooperação.
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Anexo 5. Marcos de desenvolvimento disponível na caderneta da criança (instrumento de vigilância
do desenvolvimento de crianças)

Anexo 6. Folder amamente e doe leite, proteja a vida
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