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O médico generalista e o enfermeiro das Unidades Básicas de Saúde são competentes 

para o atendimento da criança na Atenção Primária. O pediatra deve lidar com as 

doenças cuja abordagem envolve uma maior densidade tecnológica, em equipamentos, 

e um acúmulo de experiência específica nos tipos de doenças menos comuns naquela 

população. 

As infecções respiratórias, por exemplo, devem ser tratadas pelo generalista. Nos casos 

em que é necessária a investigação de outros fatores que podem estar interferindo na 

freqüência e na gravidade dos episódios, este poderá contar com a ajuda do pediatra. O 

pediatra direcionará esse fluxo nos casos de alta pediátrica ou encaminhamentos para 

outros médicos especialistas. 

 Objetivando aperfeiçoar o uso dos recursos em saúde, impedir deslocamentos 

desnecessários e trazer maior eficiência e equidade à gestão desses fluxos de 

referenciamento aos pediatras da Atenção Primária, esse Manual foi elaborado 

discriminando as principais situações clínicas de atribuição desses profissionais. 

É fundamental haver uma comunicação entre as equipes de Atenção Primária 

para estabelecer uma linha de cuidado integral e longitudinal do paciente. Para efetivar 

essa ação, é necessário implementar fluxos de referenciamento bem delineados, que 

estabeleçam quais são os pacientes que precisam ser avaliados pelo serviço 

especializado e quais são aqueles que não têm necessidade de atendimento em outro 

nível de atenção e podemser manejados pela Atenção Primária. 

Além disso, é essencial o preenchimento correto do encaminhamento, contendo 

além das particularidades de cada quadro clínico, os seguintes itens: 

 Identificação do (a)paciente (nome completo, endereço, telefone, idade, Cartão 

Nacional de Saúde – CNS); 

 Nome da mãe; 

 Sinais e sintomas; 

 Exame físico; 

 Resultado de exames relevantes, com a respectiva data; 

 Medicamentos em uso e tratamentos prévios da condição (com dose e posologia). 

 

Segue, assim, o Fluxograma de Referenciamento no atendimento da criança até 12 

anos, 11 meses e 29 dias, que define a competência e atribuição da equipe e do pediatra 

de referência, através do conceito de risco e vulnerabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

1- INTRODUÇÃO 
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FLUXOGRAMA1 - REFERENCIAMENTO PARA O ATENDIMENTO DA CRIANÇA NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM 

Médico/Enfermeiro 

- Preencher adequadamente a 

guia de referência e contra-

referência; 

- Evoluir em prontuário; 

-Encaminhar o (a) usuário (a) à 

recepção da unidade. 

Recepção: 

- Reter a guia de referência e contra-referência; 

- Realizar contato telefônico com a Unidade de 

Referência que o especialista atende para 

agendar a consulta e anotar as informações 

(data/horário/local) na guia de contra-referência; 

- Comunicar sobre o agendamento ao paciente 

e entregar a guia contrarreferência.  

- Solicitar que leve todos os documentos 

necessários no dia da consulta. 

Apresenta critério 

para 

encaminhamento 

ao Pediatra da 

AB? 

 

NÃO 

SIM 

Manter 

acompanha-

mento na 

UBS/ESF/NASF 

 

Apresenta critérios 

para 

encaminhamento 

em outro ponto 

da rede? 

 

Seguir os fluxogramas 

existentes de ações nos outros 

pontos da rede 

 

Apresenta 

algum critério 

de urgência? 

 

Encaminhamento 

para 

UPA/Maternidade 

NÃO 

Médico/Enfermeiro                                      

-Preencher 

adequadamente a guia de 

referência e contra 

referência e fazer contato 

telefônico na unidade de 

urgência                                             

-Evoluir em prontuário    

 

Paciente em 

acompanha-

mento na UBS 

NÃO 

Pediatra 

- Realizar o atendimento; 

-Preencher adequadamente a guia de referência e contra-

referência; 

- Evoluir em prontuário; 

-Determinar a periodicidade dos retornos pediátricos de 

acordo com cada caso; 

- Encaminhar a guia à recepção para que se possa ser 

enviada via malote para a unidade de origem. 

-Encaminhamento para outra especialidade, preencher nova 

guia de referência e contrarreferência e proceder de acordo 

com rotina específica.  

SIM 

Usuário realiza o 

acompanhamento/ 

atendimento 

mantendo o vínculo 

com sua unidade de 

referência. 
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2.1Estratificação de Risco 

 

É preciso superar a visão da puericultura tradicional, restrita à criança menor de dois 

anos e limitada às orientações de alimentação, higiene, vacinas e controle do 

crescimento e do desenvolvimento, para uma puericultura que incorpore conceitos de 

risco e vulnerabilidade e entenda a criança na sua dimensão psíquica e nas relações com 

a família e com a comunidade que a cerca. 

Para garantir a equidade no cuidado em saúde com as crianças, é preciso diferenciar 

o atendimento adotando critérios de risco e vulnerabilidade. A identificação dos recém-

nascidos de risco habitual, de médio e de alto risco ao nascer possibilita oferecer cuidados 

diferenciados para essas crianças. A escolha dos critérios associados depende das 

condições locais e é importante que sejam de fato discriminativos, para que incluam 

somente aquelas crianças que precisam de cuidados mais intensos. 

As crianças entre 0 (zero) a 2 (dois) anos de idade geralmente chegam à unidade de 

saúde devido à procura espontânea da família à unidade ou devido à uma Visita 

domiciliar do ACS (captação precoce, condições gerais da mãe e criança, presença de 

situações de risco). Em outros casos, a maternidade entra em contato com a UBS para 

agendamento da consulta. Dessa forma, cabe à equipe realizar a captação/Ações do 5º 

dia de vida. O profissional de saúde que realizar a consulta deve realizar a Estratificação 

de Risco. 

 Risco Habitual: seguir calendário de consultas de puericultura até 2 (dois) anos. 

 Médio Risco: Primeira consulta com pediatra para avaliar e decidir o seguimento da 

criança, mantendo o vínculo de consultas intercaladas com a UBS. 

 Alto Risco: Calendário de consultas para crianças de alto risco. Seguimento com 

pediatra, atenção especializada e UBS/NASF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As Situações socioeconômicas que apresentem risco para o RN deverão ser discutidas juntamente 

com os profissionais do NASF e avaliadas caso a caso, para melhor forma de acompanhamento e 

monitoramento familiar 

 

 Benefícios do Cadastro Único: a equipe de saúde deve orientar a família a procurar o CRAS de sua 

referência ou Central de Atendimento (3352-5418/5367) para avaliação de critérios de 

recebimento (ex: Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida); 

 

 Crianças e Adolescentes Institucionalizados: menor abrigado em Instituição Social devido grave 

violação de seu direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), encontram-se em 

situação de rompimento dos laços afetivos, impactando significativamente em seu 

desenvolvimento físico e psíquico (ver fluxo do atendimento da atenção Primária das crianças/ 

adolescentes Institucionalizados- ANEXO 9). 

 

 Vale Social: No caso de crianças /adolescentes com doenças crônicas em tratamento em 

Unidade Pública de Saúde ou Clínica conveniada ao SUS (ex: NUPAD) que necessitem de 

transporte para o comparecimento às consultas e/ou exames (ver orientações no ANEXO 11). 

 Vigilância em Saúde: Acompanhamento da vigilância, prevenção e controle de riscos e agravos. 

Atenção aos indícios de violência, abandono, depressão pós-parto.  

 

 

2- AÇÕES QUE DEVEM SER ABORDADAS E CONDUZIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
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2.2Primeira consulta na 1ª semana de vida da criança-Enfermeiro(ideal) ou Médico: 

        (Ver ANEXO 10) 

 

I. História do pré-natal e do parto; 

II. Relação mãe e filho/ Dinâmica familiar; 

III. Amamentação (ver ANEXO 3); 

IV. Testes (Coraçãozinho, Olhinho e Orelhinha/TAN); 

V. Sorologia para Toxoplasmose (Verificar se na alta da maternidadefoi fornecido 

pedido laboratorial do IgG e IgM de toxoplasmose de criança susceptível); 

VI. Icterícia neonatal Zonas de Kramer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Características do coto umbilical; 

VIII. Cartão de vacina da mãe e do RN (Hepatite B e BCG); 

IX. Consultar as anotações da caderneta da criança/ Sumário de Alta (referentes às 

condições de alta da maternidade) e o registro de procedimentos realizados no RN; 

X. Realizar a Estratificação de Risco; 

XI. Encaminhar para a realização do Teste do Pezinho (preferencialmente entre o 3º e 

5º dia de vida- ver ANEXO 12-Fluxograma do atendimento e coleta do Teste do 

Pezinho). 

XII. Agendar os devidos retornos de acordo com calendário abaixo. 

 

2.3Calendário de consultas da criança até 2 anos de idade, estratificada como Risco 

Habitual ao nascer: 

 

Após a 1ª consulta na “1ª semana de vida do RN”, seguir sugestão de “Calendário de 

consultas” abaixo: consultas mensais até o 6º mês, trimestrais até o 18º mês e consulta no 

24º mês. Depois, consulta anual até o 9º ano de idade. 

Avaliação odontológica nos 1ºs dez dias de vida e semestralmente até 2 anos. Depois, 

anualmente. 

Grupos Operativos envolvendo profissionais do NASF, ESF, pediatra, dentista (em torno do 

3º e 5º mês de vida). Abordar temas como amamentação, alimentação complementar, 

cuidados gerais, saúde bucal, prevenção de acidentes, dentre outros. 

 

 

 

Após a 1ª consulta na “1ª semana de vida do RN”, seguir “Linha do Tempo”acima: consultas mensais até o 6º mês,trimestrais até o 18º mês e consulta no 24º 

mês. Depois, consulta anual até o 9º ano de idade. 

Avaliação odontológica nos 1ºs dez dias de vida e semestralmente até 2 anos. Depois, anualmente. 

Zona 1 e 2:Encaminhar para avaliação médica na unidade básica;  

Demais zonas: Encaminhar para o Centro Materno Infantil imediatamente. 
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CALENDÁRIO DE CONSULTAS DA CRIANÇA ATÉ 2 ANOS- RISCO HABITUAL 

 1ª Semana- Consulta do Enfermeiro na unidade de saúde ou domiciliar 

 1º Mês- Consulta com Médico Generalista 

 2º Mês- Consulta do Enfermeiro 

 3º Mês- Grupo operativo multidisciplinar (ANEXO 1) ou consulta do enfermeiro 

 4º Mês- Consulta do Médico Generalista 

 5º Mês-Grupo operativo multidisciplinar (ANEXO 1) ou consulta do enfermeiro 

 6º Mês- Consulta Médico Generalista 

 9º Mês- Consulta do Enfermeiro 

 12º Mês- Consulta Médico Generalista 

 15º Mês- Consulta do Enfermeiro 

 18º Mês- Consulta Médico Generalista 

 24º Mês-Consulta Médico Generalista  

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Calendário de consultas para Crianças até 2 anos de idade, estratificada como Risco 

Médio e AltoRisco ao nascer: 

 

Acompanhamento Pediátrico e multidisciplinar da equipe do NASF e outras 

especialidades necessárias, mas mantendo o vínculo com sua Unidade de Saúde de 

referência, garantindo, assim, consultas e/ou visitas domiciliares mensais da equipe até 2 

anos de vidaou até sair do critério de risco. 

O pediatra deve ser o direcionador do fluxo de tratamento mais adequado, 

determinando a periodicidade dos retornos e seus devidos encaminhamentos a outros 

especialistas. 

 

2.5 Acompanhamento das crianças entre 2 a < 13 anos: 

 

 Garantir o acompanhamento dos pacientes dentro dessa faixa etária, avaliando 

critérios de risco e/ou alterações clínicas e sociais que necessitem de intervenções 

e/ou encaminhamentos. 

 De 2 a 9 anos de idade: Consulta com o médico Generalista, anualmente, próxima 

à data de aniversário. 

 

 O PACIENTE DEVERÁ TER O AGENDAMENTO DOS RETORNOS APÓS A CONSULTA REALIZADA 

CONFORME CALENDÁRIO PROPOSTO  

 NO CASO DE FÉRIAS OU LICENÇA MÉDICA DO ENFERMEIRO OU MÉDICO, MANTER A CONSULTA 

COM O OUTRO PROFISSIONAL DA UNIDADE, INCLUSIVE PARA A CONSULTA DA 1ª SEMANA DE 

VIDA. 

 



 

  7  

 



 

  8  

 



 

  9  

 

 

 

 

 

  

 ObesidadeeDesnutrição (ANEXO 2); 

 Doenças Crônicas como (ANEXO 6 e 7) 

I. Asma dentro dos critérios de risco e/ou alterações clínicas e sociais que 

necessitem de intervenções e ou encaminhamentos. (Maiores orientações 

“ASMA: Manual de Diagnóstico e Manejo dos pacientes na Atenção 

Primária/2019” Contagem; 

II. Outras pneumopatias; 

III. Cardiopatias; 

IV. Nefropatias; 

V. Diabetes; 

VI. (Problemas neurológicos); 

 Crescimento e Desenvolvimento inadequado;  

 Egresso de Internações Hospitalares; 

 Seguimentos de casos de infecção do trato urinário; 

 Reações adversas de vacina; 

 Intercorrências repetidas com repercussão clínica. 

 

3.1 Recém Nascidos classificados como Médio Risco 

 

 História de morte de criança menor de 5 anos na família; 

 Recém-Nascidos (RN) pré-termo (35 a 36 semanas); 

 RN com baixo peso ao nascer (2.000g a 2.500g); 

 Mãe dependente de álcool e/ou outras drogas; 

 Mãe com história psiquiátricapregressa; 

 Curva de relação Peso x Estatura estacionária ou em declínio e/ou carências 

nutricionais. 

 

3.2 Recém Nascidos classificados como Alto Risco 

 

 Recém-Nascidos (RN) com asfixia grave ao nascer (Apgar<7 no primeiro quinto 

minuto); 

 RN pré-termo com peso ao nascer <2.000g; 

 RN <35 semanas de idade gestacional; 

 RN com outras doenças graves (malformações congênitas, cromossomapatias, 

doenças metabólicas; 

 RN com permanência prolongada em UTI;  

 Doenças de transmissão vertical; 

 Hiperbilirrubinemia com exsanguíneo-transfusão. 

 

3.3 Acompanhamento das crianças entre 2 a <13 anos 

 

Realizar acompanhamento dessa faixa etária que apresentarem alterações clínicas e 

sociais que necessitem de intervenções e encaminhamentos necessários. 

3- CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO PARA PEDIATRA DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 
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 Febre (Temperatura axilar ≥ 37,8ºC); 

 Hipotermia (Temperatura axilar <36,3ºC); 

 Hipoatividade; 

 Palidez cutaneomucosa; 

 Cútis marmórea (ou pele mosqueada); 

 Episódios de cianose; 

 Desidratação (Avaliar: fontanelaanterior deprimida, pele com turgor,elasticidade 

reduzida e redução da diurese); 

 Dificuldade de sucção; 

 Gemência; 

 Esforço respiratório FR ≥ 60irpm, vide escala BSA; 

 Redução de diurese; 

 Períodos prolongados (maior que 3 horas) sem amamentação; 

 Hipoglicemia com glicemia capilar ≤ 40mg/dl; 

 Lesões de pele (Lesões pustulosas e bolhosas); 

 Alterações do coto umbilical (Sinais flogísticos e secreção purulenta 

comodorfétido); 

 Presença de secreção ocular por mais de uma semana; 

 Quadros de distensão abdominal com presença de fezes sanguinolentas; 

 Ausência de evacuações por mais de uma semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL 

PREENCHER ADEQUADAMENTE A GUIA DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA 

FAZER CONTATO TELEFÔNICO NA UNIDADE DE URGÊNCIA/ CENTRO MATERNO INFANTIL 

ANTES DE ENCAMINHAR 

IMPORTANTE: O Pediatra da Atenção Primária, além de realizar o atendimento das 

condições clínicas de sua competência descritas neste Manual, também deverá 

desenvolver as seguintes atribuições no apoio às equipes: 

 Discutir as fichas de investigações do óbito fetal/ infantil ocorridos na área de 

abrangência; 

 Ações de Educação Permanente aos profissionais de suas equipes de saúde de 

referência; 

 Incentivar suas equipes sobre a importância do Aleitamento Materno, com 

discussões das consequências do desmame precoce e a introdução de outros 

leites se for o caso. Orientar sobre a necessidade de suplementação vitamínica 

em alguns casos e a suplementação de ferro. 

 Realização de procedimentos diferenciados de semiologia e a interpretação dos 

resultados de exames complementares, auxiliando as equipes de Atenção 

Primária. 

 Apoio técnico às equipes da atenção Primária na condução de casos específicos 

em pediatria e nos atendimentos que não se enquadre neste manual, conforme 

pactuação distrital;  

 

 

4- CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO PARA SERVIÇO DE 

URGÊNCIA PEDIÁTRICA (CENTRO MATERNO INFANTIL DE CONTAGEM), EM RECÉM NASCIDO ATÉ 28 DIAS 

DE VIDA: 
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FLUXOGRAMA- ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO NO ATENDIMENTO À CRIANÇA 

(0-2 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Criança 
0-2 anos 

Critérios de risco para o RN ao nascer: 

 

• História de morte de criança menor de 5 anos 

na família. 

• RN pré-termo (35 e 36 semanas). 

• RN com baixo peso ao nascer (2.000g a 

2.500g). 

• Mãe dependente de álcool e outras drogas 

• Mãe com história de problemas psiquiátricos 

• Curva Peso x Estatura estacionária ou em 

declínio e/ou carências nutricionais            

 
 

 

 

 

Durante a consulta  

Realizar estratificação de risco 

 

Risco habitual 

Seguir 

Calendário de 

consultas até 

2anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendário de 

consultas para 

crianças de alto 

risco. 

 

Alto risco 

Médio risco 

Primeira consulta com 

pediatra para avaliar e 

decidir o seguimento da 

criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios para RN de Alto risco ao nascer: 

 

•RN com asfixia grave ao nascer (Apgar<7 no 

primeiro quinto minuto). 

•RN pré-termo com peso ao nascer <2.000g. 

•RN <35 semanas de idade gestacional. 

•RN com outras doenças graves 

 Doenças de transmissão vertical 
 

 

EQUIPE DE SAÚDE 

•Realizar as Ações do 5º 

dia  

•Marcar consulta do RN e 

da Puérpera 

 

 

 

 

 

NÃO 

EQUIPE DE SAÚDE 

Realizar agendamento 

conforme critérios da 

puericultura 

NÃO SIM 
SIM 

Intercalar 

UBS/Pediatra/NASF 

nas consultas 

mensais. 
 

 

 

 

 

 Seguimento 

Pediatra + UBS + 

NASF + Serviço 

de atenção 

secundária. 

 

Visita domiciliar do ACS (captação 

precoce, condições gerais da mãe e 

criança, presença de situações de 

risco) 

 

Procura espontânea da família à 

unidade de saúde 

 

SIM 

Realizadas as 

Ações do 5º 

dia de Vida? 

NÃO 

Apresenta 

algum 

critério? 
 
 

Apresenta 

algum 

critério? 
 
 

Realizada captação 

Maternidade entra em contato com a 

UBS para agendamento da consulta 

OBS: Toda equipe da atenção primária 

(técnicos e administrativos) deverão 

estar previamente orientados e 

organizados no agendamento da 

puericultura e puerpério  

 



 

  12  

 

 

FLUXOGRAMA - DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA 

(2 a12 anos, 11 meses e 29 dias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Crianças 
2 a <13 anos 

Equipe de Saúde realiza o 

acompanhamento 

Agendamento de 

consulta com 

Pediatra 

 

 

 

 

 

 

Apresenta algum 

critério de risco 

que necessite de 

intervenção?  
SIM NÃO 

Agendamento de 

consulta com o 

enfermeiro ou médico 

generalista 

ATENÇÃO: 

Acompanhamento das crianças entre 2 a < 13 anos: 

 Garantir o acompanhamento dos pacientes dentro dessa faixa etária, 

avaliando critérios de risco e/ou alterações clínicas e sociais que necessitem de 

intervenções e/ou encaminhamentos. 

 De 2 a 9 anos de idade: Consulta com o médico Generalista, anualmente, 

próxima à data de aniversário. 

 

Critérios de Encaminhamento ao pediatra:  

 Obesidade e Desnutrição (ANEXO 2); 

 Doenças Crônicas como (ANEXO 6 e 7) 

∘ Asma dentro dos critérios de risco/ alterações clínicas e sociais ou outras 

pneumopatias;  

∘ Cardiopatias; 

∘ Nefropatias; 

∘ Diabetes; 

∘ Problemas neurológicos); 

 Crescimento e Desenvolvimento inadequado;        

 Egresso de Internações Hospitalares; 

 Seguimentos de casos de infecção do trato urinário; 

 Reações adversas de vacina; 

 Intercorrências repetidas com repercussão clínica. 
 



 

  13  

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os 

profissionais de saúde, Volume I. Brasília, 2014.Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_v1.pdf>. 

Acesso: 15 ago. 2018. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde.  Caderno de atenção básica: Estratégias para o cuidado da 

pessoa com doença crônica obesidade. 1 ed. Distrito Federal: Editora MS. 2014. 

Disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_doenca_cronica_obesi

dade_cab38.pdf. Acesso em: 16 ago. 2018. 

 

FHEMIG. Diretrizes Clínicas Procedimento Operacional Padrão – Protocolo Clínico. Asma 

na Infância. Revisão: 2012. Disponível 

em:http://www.fhemig.mg.gov.br/index.php/docman/Protocolos_Clinicos-1/76-021-

asma-na-infancia-24072012/file 

 

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Saúde. Manual Atenção à Saúde da criança. 1ª 

ed. Belo Horizonte: SAS/SES. 2005, 214p. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. 2ª 

edição. Caderno de Atenção Básica. 2015. 

 

Sociedade Brasileira de Pediatria- Departamento Científico de Nutrologia. Manual de 

Alimentação da Infância à Adolescência. 4ª edição revisada e ampliada. 2018. 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_v1.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_doenca_cronica_obesidade_cab38.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_doenca_cronica_obesidade_cab38.pdf
http://www.fhemig.mg.gov.br/index.php/docman/Protocolos_Clinicos-1/76-021-asma-na-infancia-24072012/file
http://www.fhemig.mg.gov.br/index.php/docman/Protocolos_Clinicos-1/76-021-asma-na-infancia-24072012/file


 

  14  

 

ANEXO 1 – ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS GRUPOS OPERATIVOS NAS UBS 

 

 

Os grupos operativos devem ser planejados conjuntamente (NASF, ESF, Pediatra, 

Saúde Bucal, dentre outros). Os temas abordados podem variar desde alimentação 

complementar, prevenção de acidentes, cuidados gerais, amamentação, prevenção 

de cáries, marcos do desenvolvimento/crescimento, obesidade infantil, entre outros.  

Outros grupos operativos podem ser implementados na equipe, como por exemplo, 

a “Consulta Zero”, ofertada as gestantes no último trimestre abordando temas 

pertinentes aos cuidados com o recém nascidogarantindo um olhar integral a criança 

conforme a faixa etária e os riscos socioeconômicos apresentados. 

 

 Convocar lactentes (com 3 meses e 5 meses de idade) ou outro público alvo para 

participarem dos grupos operativos. Para isso, sugerimos criar uma agenda para a 

organização do grupo. 

 Orientar asmães a trazerem tanto o Cartão do SUS quanto aCaderneta de Saúde 

do filho 

 O responsável pela organização do grupo deverá possuir ensino superior 

completo. Entretanto, esse pode ser auxiliado por outros profissionais da saúde da 

família. 

 

A fim de deixar a explicação mais didática, vamos dividir o fluxo da realização do 

grupo em ETAPAS.  

 

Etapas: 

 

 1º etapa: 

- Será voltada para receber os participantes e anotar seus dados cadastrais no e-SUS. 

 

 2º etapa: 

- Em local apropriado, realizar e anotar as coletas dos dados antropométricos (Peso e 

Comprimento, perímetro cefálico) no prontuário de atendimento individual do e-SUS e 

caderneta da Criança. 

 

 3º etapa: 

- Voltada para as orientações do profissional de saúde com ensino superior sobre 

alimentação saudável e diversos temas pertinentes à idade. 

- Preencher no e-SUS a realização da atividade. 

- Tempo aproximado: 1h - 1h e 30min 

 

 4º etapa: 

- Agendamento dos participantes seguindo o calendário proposto. 
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ANEXO 2 – AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL (OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO) 
 

A. Crianças (0-10 anos): 

O referencial para classificar o estado nutricional de crianças menores de 5 anos 

são as curvas de crescimento infantil propostas pela Organização Mundial da Saúde em 

2006 (OMS, 2006). Já para as crianças de 5 a 10 anos incompletas é utilizada a referência 

da Organização Mundial da Saúde lançada em 2007 (OMS, 2007).  

Para a avaliação do estado nutricional de crianças entre zero e 10 anos de idade, 

são necessárias as seguintes informações: Data de nascimento, Data do atendimento, 

Peso, Estatura* e Sexo.  

* A mensuração da altura de crianças de zero a 24 meses de idade deve ser realizada 

com a criança deitada (comprimento) e entre as crianças maiores de 24 meses a 

mensuração deve ser feita em pé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Um importante instrumento para a classificação do estado nutricional é a 

Caderneta da Criança. Os dados de peso e altura devem ser colocados no 

gráfico e avaliados na curva de crescimento. 

 Registrar os dados de peso, altura e PC no gráfico da Caderneta da Criança (MS) 

e avaliar sua curva de crescimento, segundo os índices antropométricos utilizados 

(ascendente, horizontal ou descendente) 

 Apresentar o diagnóstico encontrado ao responsável pela criança no momento 

do atendimento, explicando o que este representa com as devidas orientações 

para cada caso. 

 Avaliar os hábitos alimentares da criança, prática de aleitamento materno (em 

menores de 2 anos), a disponibilidade e variedade de alimentos na família e o 

recebimento de benefícios provenientes de programas de transferência de renda 

e outros tipos de auxílio (cesta básica, leite, etc.)  

 Avaliar a prática de atividade física e o número de horas que a criança passa em 

frente a vídeos (televisão, computador, vídeo game etc.) por dia. 

 Avaliar a alimentação da criança no ambiente escolar e as possíveis influências 

nas suas escolhas alimentares. 

 

 O acompanhamento do crescimento de crianças pré-termo ou com baixo peso 

para a idade gestacional exige um cuidado maior, pois elas não tiveram seu 

crescimento intrauterino adequado. (verANEXO 5- cálculo da IG corrigida). 

 

São situações de alerta entre crianças: 

 Peso elevado para idade, com curva de crescimento ascendente.  

 Para menores de 2 anos, quando apresentar peso acima do adequado, avaliar 

também a altura da criança. Caso apresente déficit de altura, essa pode ser 

recuperada, na maioria dos casos, com uma intervenção adequada e imediata.  

 Passos para a classificação do estado nutricional: 

 Mensuração do peso e da altura. 

 Cálculo do IMC. 

 Cálculo da idade em meses.  

 Analisar a curva de crescimento, peso e IMC da criança. 

 Avaliação dos valores encontrados de acordo com a referência.  
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 O índice antropométrico mais recomendado pelo Sisvan para avaliação do 

excesso de peso é o IMC-para-idade. Isso porque a associação para determinar o 

risco à saúde é mais sensível quando avaliada a relação entre o peso e o 

quadrado da medida de altura (IMC) do que com a medida isolada da altura 

(Peso-para-estatura). Acima do percentil 97 (Escore-z +2), a criança apresenta 

obesidade. Assim, esta deve receber as devidas orientações para iniciar seu 

tratamento e ser encaminhada para o pediatra de referência, sem perder o 

vínculo com sua unidade básica. 

 Crianças em um percentil 3 ou menor (escore Z < -2) também devem ser 

encaminhadas para o pediatra de referência, sem perderem o vínculo com sua 

unidade básica. 

 

B. Adolescentes (10-20 anos): 

Para a classificação do estado nutricional dos adolescentes, deve ser adotada a 

referência da Organização Mundial da Saúde lançada em 2007 (OMS, 2007).Para a 

avaliação do estado nutricional de adolescentes de 10 a 19 anos de idade são 

necessárias as seguintes informações: Data de nascimento, Data do atendimento, Peso, 

Estatura e Sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações importantes para essa faixa etária: 

 

 Um adolescente classificado com IMC-para-idade abaixo do percentil 0,1 (Escore-

z -3) é muito magro. Em populações saudáveis, encontra-se um adolescente nessa 

situação para cada mil. Contudo, alguns casos correspondem a transtornos 

alimentares. Em caso de suspeita dessas situações, o adolescente deve ser 

referenciado para o pediatra, se menor que 13 anos (se maior que 13 anos, 

encaminhar para especialidade necessária); 

 Acima do percentil 97 (Escore-z +2), o adolescente pode apresentar obesidade. A 

obesidade é uma doença crônica de natureza multifatorial, caracterizada pelo 

acúmulo excessivo de gordura no corpo, acarretando prejuízos à saúde. Dessa 

forma, o adolescente deve ser referenciado para o pediatra,se menor que 13 

anos, (se maior que 13 anos, para especialidade necessária) sem perder seu 

vínculo com sua unidade básica; 

 Um adolescente classificado com estatura-para-idade acima do percentil 99,9 

(Escore-z +3) é muito alto, mas raramente corresponde a um problema. Contudo, 

alguns casos correspondem a desordens endócrinas e tumores. Em caso de 

suspeitas dessas situações, o adolescente deve ser referenciado para o pediatra; 

 Os adolescentes classificados com IMC-para-idade abaixo do percentil 3 (Escore-z 

-2) devem sem referenciados ao pediatra para uma melhor avaliação. 

Passos para a classificação do estado nutricional: 

 Mensuração do peso e da altura. 

 Cálculo do IMC. 

 Cálculo da idade em meses.  

 Com o valor obtido, é possível usar a tabela da Caderneta da Criança para identificar 

sobrepeso ou obesidade. 

 Avaliação dos valores encontrados de acordo com a referência. Um importante instrumento 

para a classificação do estado nutricional é a Caderneta do Adolescente. Os dados de peso e 

altura podem ser colocados no gráfico e avaliados na curva de crescimento. 

 Avaliar o estágio de maturação sexual de acordo com o proposto por Tanner (a seguir). 
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 Ao ser classificado com o peso acima do adequado (excesso de peso), o 

profissional deverá apresentar ao adolescente e/ou responsável o diagnóstico 

encontrado, explicar o que representa e dar as devidas orientações para cada 

caso. 

 Outras ações importantes: 

o Avaliar a orientação da curva de crescimento, segundo os índices 

antropométricos utilizados (ascendente, horizontal ou descendente).  

o Registrar os dados na Caderneta de Saúde do Adolescente.  

o Avaliar os hábitos alimentares do adolescente – usar formulário do SISVAN 

como referência. 

o Avaliar a prática de atividade física e o número de horas que o 

adolescente passa em frente a vídeos (televisão, computador, vídeo game 

etc.) por dia. 

o Avaliar a alimentação do adolescente fora do ambiente de casa – escola, 

finais de semana, lanches fora do lar e as possíveis influências dos grupos 

sociais nas suas escolhas alimentares. 

 

FLUXOGRAMA- AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coletar dados 

antropométricos 

Calcular IMC 

Identificar na tabela da Caderneta da 

Criança o percentil de IMC para Idade  

Percentil IMC 

>95 ou <5 em  

crianças/ 

adolescentes 

< 13 anos? 

Encaminhar 

ao Pediatra 
Manter 

acompanha

mento na 

UBS 

NÃO 
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ANEXO 3- ORIENTAÇÕES SOBRE ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

3.1- Orientações quanto a Amamentação 

 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) 

recomendam o Aleitamento Materno exclusivo até os seis meses de idade. A partir desse 

período, está indicada a introdução da alimentação complementar saudável, e deve-se 

estimular a manutenção do aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais, de 

acordo com a vontade da criança e da mãe, desde que esta continuidade seja 

nutritiva. O incentivo e apoio ao aleitamento materno devem ocorrer no pré-natal, sala 

de parto, alojamento conjunto e após a alta hospitalar, bem como nas unidades de alto 

risco que atendem o recém-nascido. 

Amamentar estimula o correto crescimento e desenvolvimento orofacial, contribuindo 

para a evolução natural da sucção, deglutição, respiração, mastigação e fala. 

 

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS MAMADAS 

Deve-se deixar que cada bebê estabeleça seu próprio ritmo e mame em livre 

demanda, ou seja, sempre que quiser, sem horário fixo. A mãe precisa aprender a 

reconhecer os sinais do seu filho e amamentá-lo sempre que ele tiver fome. No entanto, 

é importante que ela observe se as mamadas estão sendo eficaz, o que garantirá um 

tempo adequado de amamentação e de intervalo entre elas. O choro nem sempre é 

sinal de fome. Bebês choram quando estão com fome, com sono ou irritados por algum 

motivo: dor, calor ou frio.  

 

ALTERNÂNCIA DAS MAMAS  

Não há regras rígidas para isso. Depende de fatores relacionados ao binômio 

mãe-bebê. Deve-se orientar a mãe a tentar perceber se a mama ainda está com 

acúmulo de leite (pois totalmente vazia ela nunca fica) antes de passar para a outra 

mama. Normalmente o bebê larga sozinho a mama quando o fluxo de leite diminui. 

Caso seja necessário oferecer a segunda mama numa mesma mamada, a mãe 

precisará começar por essa mama, na próxima vez. 

 

BICOS, CHUPETAS, CHUQUINHAS OU MAMADEIRAS: 

Todos esses produtos prejudicam a amamentação. Os bebês que fazem uso de 

mamadeiras e chupetas acabam largando o peito e diminuindo o contato entre mãe e 

filho. Além disso, atrapalhaa erupção e o correto posicionamento dos dentes e aumenta 

o risco de contaminação do leite e o desenvolvimento de doenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS CHAVES DA PEGA ADEQUADA: 

 

 Mais aréola visível acima da boca do bebê 

 Boca bem aberta 

 Lábio inferior virado para fora 

 Queixo tocando a mama 

PONTOS CHAVE DO POSICIONAMENTO 

ADEQUADO: 

 Rosto do bebê de frente para a mama, 

com o nariz na altura do mamilo; 

 Corpo do bebê próximo ao da mãe; 

 Bebê com a cabeça e tronco alinhados 

(pescoço não torcido) 

 Bebê bem apoiado 
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ORIENTAÇÕES GERAIS: 

● Orientar a mãe a não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas ou fazer uso de 

outras drogas; 

● Orientar uso de medicamentos somente com prescrição; 

● Orientar uso de sutiã com boa sustentação, porém sem compressão excessiva 

durante a gravidez e puerpério; 

● Estimular descanso entre as mamadas, sempre que o bebê estiver dormindo; 

● Orientar a não deixar o bebê mamar em outra mãe, pelo risco de contrair 

doenças contagiosas, tais como: AIDS e Hepatite; 

● Estimular a mãe a doar o excesso de leite para o Posto de Coleta de Leite 

Humano do CMI.  

● Observar eliminações do bebê, sinais de hidratação, estado geral do bebê. 

● Orientar ingesta de líquidos em quantidade suficiente para saciedade (lembrar 

que líquidos em excesso não aumentam a produção de leite, podendo até 

diminuí-la). 

 

DEFINIÇÕES DE TERMO DO ALEITAMENTO MATERNO ADOTADA PELA OMS/2015 

Aleitamento materno exclusivo: quando a criança recebe somente leite materno, 

diretamente da mama, ou leite humano ordenhado, e nenhum outro alimento líquido ou 

sólido, com possível exceção para medicamentos; ou seja, toda a energia e nutrientes 

são fornecidos pelo leite materno.                                                                                                                                                  

Aleitamento materno predominante: quando o lactente recebe, além do leite materno, 

água ou bebidas à base de água, como sucos de frutas ou chás, mas não recebe outro 

leite.                                                     

Aleitamento materno: quando a criança recebe leite materno, diretamente do seio ou 

dele extraído, independentemente de estar recebendo qualquer alimento, incluindo leite 

não-humano.                                                                                                                                                              

Aleitamento materno complementado: quando a criança recebe, além do leite 

materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido com a finalidade de complementá-lo, e 

não de substituí-lo. Nessa categoria a criança pode receber, além do leite materno, 

outro tipo de leite, mas este não é considerado alimento complementar.                                                                                                                         

Aleitamento materno misto ou parcial: quando a criança recebe leite materno e outros 

tipos de leite. 
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QUADRO 1-  FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA MAMADA: 
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RAZÕES MÉDICAS ACEITÁVEIS PARA USO DE SUBSTITUTOS DO LEITE MATERNO DEFINIDAS 

PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE 

3.3.1- Condições que justificam contra indicar a amamentação PERMANENTEMENTE: 

  

Infecção pelo HIV Os Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas para HIV recomendam que 

mulheres que vivam com HIV ou com HTLV 

não amamentem, mesmo que a carga 

viral seja baixa, há possibilidade de 

transmissão do vírus durante a 
amamentação.  

Fonte: World Health Organization, 2009.  

 

3.3.2-Condições que justificam contraindicar a amamentação TEMPORARIAMENTE: 

  

Doenças maternas graves Septicemia ou outras condições clínicas 

que impedem a mãe de cuidar do seu 

filho. 

Vírus do Herpes simples tipo 1 Deve ser evitado o contato direto entre as 

lesões mamárias da mãe e a boca do 

bebê até que as lesões estejam curadas. 

Doença de Chagas Deve ser evitado o contato direto entre as 

lesões mamárias da mãe e a boca do 

bebê até que as lesões estejam curadas. 

Uso de alguns medicamentos como: 

drogas sedativas, psicoterápicas, 

antiepilépticas e opiáceos e suas 

combinações 

Provocam efeitos colaterais tais como 

tontura e depressão respiratória. Se possível 

buscar alternativas de drogas compatíveis 

com a amamentação. 

Uso de radiofármacos como o Iodo-131 

radioativo 

A mãe pode voltar a amamentar cerca de 

dois meses após o uso. Esta substância 

pode ser evitada, uma vez que existem 

alternativas mais seguras. 

Uso em excesso de iodo ou iodo tópico 

(ex. povidone-iodato) 

Pode resultar em anormalidades 

eletrolíticas ou supressão da tireóide no 

bebê. Recomendam-se usar alternativas 

mais seguras e manter a amamentação. 

Uso de medicamentos antineoplásicos  Interromper a amamentação durante a 

terapia. 

Álcool, opiáceos, benzodiazepínicos e 

maconha (cannabis) 

 Podem causar sedação tanto na mãe 

como no bebê. As mães devem ser 

incentivadas a não usar tais substâncias e 

ter apoio para abstinência. 

Fonte: World Health Organization, 2009.  
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3.4- INTERCORRÊNCIAS OU COMPLICAÇÕES NO ALEITAMENTO MATERNO: 
 

 

INTERCORRÊNCIA 

 

MANEJO 

 

 

Bebê que não suga ou 

tem sucção fraca 

Atentar para o ganho de 

peso do recém-nascido e 

eliminações. 

 

Orientar a ordenha (no mínimo cinco vezes ao dia) para garantir a 

continuidade da produção do leite. 

Suspender o uso de chupeta ou mamadeira. 

Estimule o bebê introduzindo o dedo mínimo na sua boca, com a ponta 

tocando a junção do palato duro e o mole. 

Oferecer o leite ordenhado em colher ou copo. 

Atenção: crianças prematuras e com malformações orofaciais podem ter 

mais dificuldade inicial, porém não há contraindicação.  

 

 

 

Demora na apojadura ou 

“descida do leite” 

Orientar que normalmente ocorra em 30 horas após o parto, podendo se 

estender este tempo no parto cesárea. 

Estimular a autoconfiança da mãe. 

Orientar medidas de estímulos como a sucção frequente do bebê e a 

ordenha. 

A nutrição suplementar do RN (translactação) pode ser realizada por meio 

de uma sonda fixada junto ao mamilo, para continuar estimulando a 

mama. Para mais informações, ver CAD 23, parte1. 2 

 

 

 

 

Dor dos mamilos/ 

Fissuras 

Orientar posicionamento e pega correta, que normalmente são as causas 

do problema. 

Não utilizar produtos como sabão, álcool, pomada, creme ou outro 

produto secante. 

Introduzir o dedo mínimo pelo canto da boca do bebê para a sucção ser 

interrompida antes de a criança ser retirada doseio. 

Ordenhar manualmente antes da mamada. 

Passar o leite do final das mamadas nas lesões. 

Uso de “rolinhos” de fralda nos mamilos para evitar aderência do mamilo 

lesionado no sutiã.  

 

 

 

 

Mamilos planos ou 

invertidos 

Orientar que esta condição pode dificultar, mas não impedir a 

amamentação, pois o bebê faz o “bico” com a auréola. 

Promover a confiança para mãe; ajudar o bebê a abocanhar o mamilo e 

parte da aréola; tentar diferentes posições para escolher a melhor. 

Ensinar manobras que auxiliam a aumentar os mamilos, 

comocompressasfriasesucçãopor30 a 60 segundos, com bomba manual 

ou seringa de 10 ou 20 ml cortada na parte estreita e como êmbolo 

inserido na extremidade cortada. 

Pega assimétrica. 

Manter a ordenha para garantir a produção do leite e oferecer em 

copinho para a criança. 

Ingurgitamento mamário 

(“leite empedrado” – 

quando há a compressão 

dos ductos lactíferos, que 

impede a saída de leite 

dos alvéolos) 

Ordenha manual antes da mamada. 

Massagens delicadas, com movimentos circulares. 

Mamadas frequentes, sem horários preestabelecidos. 

Ordenha de alívio após as mamadas se necessário. 

Uso de sutiã com alças largas e firmes. 

Compressas frias de, no máximo, 10 minutos entre as mamadas. 

 

Galactocele 

Por tratar de formação cística nos ductos mamários, o tratamento é feito 

com aspiração, no entanto frequentemente tem que ser extraído 

cirurgicamente. 

 

Reflexo de ejeção do 

leite exagerado 

Orientar a ordenha antes de cada mamada. 

Estimular a doação de leite materno. 

Orientar posição de amamentação recostada. 
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Baixa produção de leite 

Melhorar a pega do bebê, se necessário; aumentar a freqüência das 

mamadas; oferecer as duas mamas em cada mamada; dar tempo para 

o bebê esvaziar bem as mamas; trocar de seio várias vezes numa 

mamada se a criança estiver sonolenta ou se não sugar vigorosamente; 

evitar o uso de mamadeiras, chupetas e protetores (intermediários) de 

mamilos; consumir dieta balanceada; ingerir líquidos em quantidade 

suficiente (lembrar que líquidos em excesso não aumentam a produção 

de leite, podendo até diminuí-la; repousar. Realizar ordenha manual e 

mecânica após sucção do bebê para maior estímulo. Realizar relactação. 

 

 

 

Bloqueio de ducto 

lactífero 

Evitar sutiã muito apertado, e uso de cremes nos mamilos. Esvaziamento 

adequado das mamas: amamentar com frequência; utilizar distintas 

posições para amamentar, oferecendo primeiramente a mama afetada, 

com o queixo do bebê direcionado para a área afetada, o que facilita a 

retirada do leite da área; calor local e massagens suaves da região 

atingida, na direção do mamilo, antes e durante as mamadas; ordenhar a 

mama caso a criança não esteja conseguindo esvaziá-la. Caso haja o 

ponto esbranquiçado na ponta do mamilo, ele pode ser removido 

esfregando-o com uma toalha ou com uma agulha esterilizada.  

 

Fenômeno de Raynaud 

(isquemia intermitente 

causada por 

vasoespasmo) 

O manejo consiste em tratar a causa básica, como ajustar a pega e 

verificar anquiloglossia que podem estar causando compressão excessiva 

do mamilo. Compressas mornas podem aliviar a dor. Quando a dor é 

importante e não há melhora com as medidas já citadas (o que é raro), 

podem-se utilizar alguns medicamentos. 

 

 

 

 

 

Candidíase (monilíase) 

Avaliar o problema na mãe e no bebê, que devem ser tratados 

simultaneamente. Manifesta- se por coceira, sensação de queimadura e 

dor em agulhadas nos mamilos, aréolas e mamilos avermelhadas, 

brilhante com fina descamação. Na criança, aparecem placas brancas 

na região oral. Porém nem sempre há sintomas na criança. 

O tratamento inicial da mãe é tópico, após cada mamada, com 

nistatina, clotrimazol, miconazol, ou cetoconazol, por 14 dias. 

Orientar manter os mamilos secos, expor à luz alguns minutos no dia. 

Chupetas são fontes importantes de reinfecção. 

Evitar uso de intermediários, conchas e absorventes de seio. 

Encaminhar para avaliação médica. 

 

Mastite 

 

Caso não haja regressão 

do quadro com o 

tratamento em48 horas, 

considerar a possibilidade 

de abscesso 

 

 

 

Identificar a condição geralmente caracterizada por: mama dolorosa, 

vermelha, quente e edemaciada. Trata-se de processo inflamatório de 

um ou mais segmento da mama, pode ou não progredir para infecção 

bacteriana. 

A prevenção é semelhante ao ingurgitamento mamário e fissuras. 

Não suspender o aleitamento. 

Esvaziar adequadamente as mamas; caso não ocorra na mamada, 

realizar a ordenha manual. 

Oferecer suporte emocional, repouso da mãe, líquidos abundantes, iniciar 

amamentação na mama não afetada. 

Encaminhar para avaliação médica. 

 

 

 

Abscesso mamário 

Dor intensa, febre, mal-

estar, calafrios, presença 

de áreas à palpa de 

flutuação 

Reconhecer precocemente os sinais de alerta. 

Exige intervenção rápida, geralmente é causada por mastite não tratada 

ou início tardio do tratamento. Encaminhar ao CMI. 

Drenagem cirúrgica. 

Antibioticoterapia e esvaziamento da mama afetada regularmente 

(descritos no manejo da mastite infecciosa). 

Interrupção da amamentação na mama afetada até a drenagem do 

abscesso e o início da antibioticoterapia. 

Manutenção da amamentação na mama sadia. 

Encaminhar para avaliação médica. 
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3.5- ESQUEMA ALIMENTAR PARA CRIANÇA QUE ESTÁ EM ALEITAMENTO MATERNO 

No quadro a seguir, apresenta-se uma proposta de esquema alimentar para crianças 

menores de um ano de idade. Esse esquema não é rígido, é apenas um guia para a 

orientação das mães quanto à época e frequência de introdução da alimentação 

complementar. Embora a amamentação deva continuar em livre demanda após os seis 

meses de vida, é possível estabelecer um esquema para a administração da 

alimentação complementar, de forma a aproximar gradativamente os horários da 

criança aos da família.Após os seis meses, a criança amamentada deve receber três 

refeições ao dia, que podem se almoço (ou jantar) e 2 lanches; ou almoço, jantar e 1 

lanche. Não há regras sobre qual refeição iniciar primeiro. O importante é que, ao 

completar 7 meses, ela já esteja recebendo 3 refeições. Com 12 meses a criança já deve 

receber, no mínimo, cinco refeições ao dia. 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 

ALIMENTAR DA 

CRIANÇA 

DO 

NASCIMENTO 

ATÉ 6 MESES 

PERÍODO AOS 6 MESES 

DE IDADE 

ENTRE 7 A 11 

MESES 

 

LEITE MATERNO 

Incentivar o 

Aleitamento Materno. 

Orientar sobre 

ordenha, 

armazenamento, 

conservação do LM 

para mãe 

trabalhadora (12 

horas refrigerador e 

15 dias no 

congelador). 

Oferecer LM no 

copinho ou colher, 

evitando mamadeira. 

 

LEITE MATERNO 

EXCLUSIVO 

LIVRE 

DEMANDA 

Não há 

necessidade 

de oferecer 

água e 

principalmente 

outros líquidos 

como chás e 

sucos 

CAFÉ DA 

MANHÃ 
Leite materno Leite materno 

LANCHE DA 

MANHÃ 
Fruta 

(amassada/rasp

ada)e Leite 

materno 

Frutaamassada/raspa

dae Leite materno  

 

 ALMOÇO 

 

Almoçoamassa

da •Média de 2 

a 3 colheres de 

sopa.                      

•Junto à 

refeição pode 

se oferecer 

pedaço 

pequeno de 

fruta 

Almoço(amassada/ 

pedaços pequenos e 

bem cozidos)                    

•Entre 7 e 8 

meses:média de 3 a 4 

colheres de sopa.    

•Entre 9 e 11 meses:  

média de 4 a 5 

colheres de sopa   

•Junto à refeição 

pode se oferecer 

pedaço pequeno de 

fruta 

LANCHE DA 

TARDE 

 

Fruta 

(amassada/rasp

ada)e Leite 

materno 

Fruta 

amassada/raspadae 

Leite materno 

JANTAR 

 

Leite Materno 

 

Jantarigual ao 

almoço 

CEIA Leite Materno Leite Materno 
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3.6- ESQUEMA ALIMENTAR PARA CRIANÇA NÃO AMAMENTADA E ALIMENTADA COM 

FÓRMULA INFANTIL:   

 Diante da impossibilidade do aleitamento materno, a primeira alternativa é 

oferecer a fórmula infantil por ser um produto mais adequado ao organismo ainda 

imaturo da criança do que o leite de vaca integral. Os novos alimentos deverão ser 

oferecidos a partir dos 6 meses, inclusive a água (orientando sempre a adequada 

diluição do produto). A partir dos 9 meses, a fórmula infantil pode ser substituída pelo leite 

de vaca integral (orientações do “Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 

anos-M.S. 2019”) 
 

 

 

 

 

ESQUEMA 

ALIMENTAR 

DA CRIANÇA 

DO 

NASCIMENTO 

ATÉ 6 MESES 

PERÍODO AOS 6 

MESES DE 

IDADE 

ENTRE 7 E 8 

MESES DE 

IDADE 

ENTRE 9 E 11 

MESES DE 

IDADE 

 

FÓRMULA 

INFANTIL (F.I) 

Orientar uso 

quando 

esgotada 

possibilidade 

de 

relactação. 

Orientar 

quanto à 

higiene no 

preparo e 

uso de água 

fervida e 

filtrada. 

As fórmulas 

infantis 

seguem as 

recomenda-

ções do 

“CodexAlime

ntárius”. 

 

FÓRMULA 

INFANTIL (F.I.) 

PARA 

LACTENTES 

Orientar 

seguir 

recomenda-

ções de 

diluição do 

produto e 

administra-

ção de 

quantidades 

adequadas 

de acordo 

com peso e 

idade da 

criança. Seu 

preparo 

deve ser 

próximo ao 

momento do 

consumo e 

não oferecer 

as sobras da 

refeição 

“láctea” 

anterior. 

 

CAFÉ DA 

MANHÃ 

Fórmula 

Infantil  

Fórmula 

infantil  

Leite de vaca 

integral 

LANCHE 

DA 

MANHÃ 

Fruta 

amassada/r

aspada 

Fruta 

amassada/ra

spada 

Fruta 

ALMOÇO 

 

Almoçoama

ssada-

•Média de 2 

a 3 colheres 

de sopa.    

•Junto à 

refeição 

pode se 

oferecer 

pedaço 

pequeno de 

fruta 

 

Almoçoamass

ada/ pedaços 

pequenos e 

bem cozidos 

•Média de 3 a 

4 colheres de 

sopa.   •Junto 

à refeição 

pode se 

oferecer 

pedaço 

pequeno de 

fruta 

Almoçoamass

ada/ pedaços 

pequenos e 

bem cozidos 

•Média de 4 a 

5 colheres de 

sopa.    

•Junto à 

refeição pode 

se oferecer 

pedaço 

pequeno de 

fruta 

LANCHE 

DA 

TARDE 

 

Fruta 

amassada, 

raspada/ 

Fórmula 

infantil 

Fruta / 

Fórmula 

infantil 

Fruta/ leite 

de vaca 

integral 

JANTAR Fórmula 

infantil 

Jantarigual ao 

almoço 

Jantarigual ao 

almoço 

CEIA 

 

Fórmula 

infantilOfere

cer água 

filtrada nos 

intervalos 

Fórmula 

infantilOferec

er água 

filtrada nos 

intervalos 

Leite de vaca 

integral 

Oferecer água 

filtrada nos 

intervalos 
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3.7- ESQUEMA ALIMENTAR PARA CRIANÇA NÃO AMAMENTADA E ALIMENTADA COM LEITE 

DE VACA MODIFICADO EM CASA: 

 A criança alimentada com leite de vaca modificado poderá receber novos 

alimentos a partir dos 4 meses para evitar deficiências nutricionais, pois esse leite não 

possui todos os nutrientes de que ela precisa. A partir desta idade, o leite de vaca 

integral não deve mais ser diluído e o leite de vaca em pó deve ser preparado conforme 

orientações do rótulo. Se a criança der sinais de que está pronta para receber novos 

alimentos, aos 4 meses, recomenda-se dar fruta (de manhã e tarde), almoço, jantar e 

água nos intervalos. Nos outros horários do dia, o leite de vaca integral deve ser 

oferecido. Os alimentos devem ser amassados. A quantidade total de leite oferecida não 

deve ultrapassar 500 ml por dia, pois quantidades superiores podem trazer riscos como a 

anemia. 

 A criança alimentada com leite de vaca modificado precisa receber 

suplementação de vitaminas e minerais conforme orientações médicas. Até completar 

quatro meses de idade, o leite deve ser diluído e acrescido de óleo (ver quadro abaixo). 

(“Orientações do MS: Aleitamento e a Alimentação Complementar-2015”/ Guia Alimentar para crianças brasileiras 

menores de 2 anos-2019). 
 

ESQUEMA 

ALIMENTAR 

DA CRIANÇA 

DO NASCIMENTO 

ATÉ 4 MESES 

PERÍODO Aos 4 meses 

de idade 

Entre 5 e 11 meses 

de idade 

LEITE DE 

VACA 

MODIFICADO 

EM CASA 

Orientar uso 

quando 

esgotada 

possibilidade 

de 

relactação e 

impossibilida

de financeira 

para 

aquisição da 

Fórmula 

infantil, 

respeitando 

condições e 

desejos da 

família. 

Oferecer 

água filtrada 

nos 

intervalos 

ATÉ 4 MESES 

LEITE INTEGRAL 

DILUÍDO: 2/3 de 

leite integral 

fluido + 1/3 de 

água fervida 

Exemplo: 

70ml de leite+30 

ml de água 

fervida= 100ml 

100ml de leite + 

50ml de água= 

150ml 

130ml de leite + 

70 ml de água= 

200 ml 

 

O leite diluído deve 

ser acrescido de 1 

colher de chá de 

óleo para cada 100 

ml (até 4 meses de 

idade). 

CAFÉ DA 

MANHÃ 
Leite integral 

sem diluição 

Leite Integral sem 

diluição 

LANCHE 

DA 

MANHÃ 

Frutaamassada

/ raspada 

Fruta amassada/ 

raspada 

 

ALMOÇO Almoço 

Amassada 

•Média de 2 a 3 

colheres de 

sopa.                 

•Junto à 

refeição pode 

se oferecer 

pedaço 

pequeno de 

fruta 

AlmoçoAmassada/ 

pedaços 

pequenos•Entre 5 e 6 

meses: Média de 2 a 3 

colheres de sopa.                                 

•Entre 7 e 8 meses: 

Média de 3 a 4 

colheres de sopa.                                      

•Entre 9 e 11 meses: 

Média de 4 a 5 

colheres de sopa.                              

•Junto à refeição 

pode se oferecer 

pedaço pequeno de 

fruta 

LANCHE 

DA TARDE 
Fruta/ Leite 

Integral 

Fruta / Leite Integral 

 

JANTAR Leite integral Jantarigual ao almoço 

CEIA Leite de vaca 

Integral 

Leite Integral 
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3.8- COMPARATIVO: NUTRIENTES DO LEITE HUMANO, LEITE DE VACA INTEGRAL E FÓRMULA 

INFANTIL 

  

 LEITE HUMANO LEITE DE VACA 

INTEGRAL 

FÓRMULA INFANTIL 

PROTEÍNAS Quantidade 

adequada, fácil de 

digerir 

Quantidade 

aumentada, difícil de 

digerir devido 

àrelação caseína/ 

proteínas do soro 

Melhor relação proteínas do 

soro/caseína ou parcialmente 

hidrolisada do soro de leite. 

Algumas fórmulas infantis 

possuem redução proteica e 

melhor perfil de aminoácidos 

LIPÍDEOS Suficiente em ácidos 

graxos essenciais, 

lipase para digestão 

Deficiente em ácidos 

graxos essenciais, não 

apresenta lipase 

Adicionado ácidos graxos 

essenciais (DHA, ARA), redução 

da gordura saturada e acréscimo 

de óleos vegetais (AGE) 

MINERAIS Quantidade 

adequada 

Excesso de cálcio e 

fósforo, sódio, cloro e 

potássio 

Modificação nos teores dos 

minerais. Relação cálcio/fósforo 

adequada, favorecendo a 

mineralização óssea 

FERRO E 

ZINCO 

Pouca quantidade, 

bem absorvido 

Pouca quantidade, 

mal absorvido 

Adicionado 

VITAMINAS Quantidade 

suficiente 

Deficiente D, E e C V Vitaminas adicionadas 

HMO Quantidade 

suficiente 

Deficiente Adicionado 

PREBIÓTICOS Quantidade 

suficiente 

Deficiente Adicionado (GOS, FOS) 

PROBIÓTICOS Quantidade 

suficiente 

Deficiente Adicionado 

ÁGUA Suficiente Necessário extra Necessário extra 
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3.9- Orientações gerais para introdução alimentar: 

 Incentivar o Aleitamento Materno até 2 anos ou mais e de forma exclusiva até os 6 meses. 

Orientar sobre ordenha, armazenamento, conservação do LM para mãe trabalhadora (12 

horas refrigerador e 15 dias no congelador). Oferecer LM no copinho ou colher, evitando 

mamadeira; 

 Menores de 2 anos não è recomendado uso leite desnatado. Volume máximo de leite integral 

e/ ou Fórmula Infantil de 500 ml/dia após a introdução de alimentos complementares.           

  Reforçar a escovação de dentes ou limpeza oral após as refeições. Os cuidados com 

aSaúde Bucal da criança devem ser introduzidos o mais precocemente possível. A primeira 

visita ao dentista deve ser feita ainda na gestação. O ideal é que a mãe seja encaminhada 

para uma consulta com o dentista de referência para receber as orientações necessárias 

para manter a correta saúde bucal do seu filho.Logo nos primeiros meses de vida do bebê é 

recomendado encaminhá-lo para uma consulta para iniciar seu acompanhamento pela 

equipe de Saúde Bucal e estabelecimento de vínculo. O dentista estará apto a recomendar 

uma dieta e práticas que favoreçam a saúde oral do bebê.As ações de cuidado com a 

saúde bucal da criança devem ser realizadas no contexto do trabalho multidisciplinar da 

equipe de saúde. O trabalho de prevenção deve estar direcionado em um primeiro 

momento à gestante, aos pais e aos cuidadores e posteriormente à própria criança.No 

trabalho multiprofissional, o exame da cavidade bucal das crianças deve ser uma atividade 

de rotina. Assim, médicos, enfermeiros e outros profissionais ao observarem a presença de 

lesões nos dentes ou tecidos moles bucais durante os exames, devem fazer o 

encaminhamento para o serviço odontologia. 

 

  A fruta deve ser ingerida “in natura” ao invés do suco. Inicialmente amassada, após 12 meses 

em pedaços.                                                                                

  A refeição deve conter um alimento de cada grupo alimentar: Cereais ou tubérculos + 

legumes + verduras + carne ou ovo. No início os alimentos devem ser bem amassados com 

garfo, nunca liquidificados ou peneirados. Com 8 meses pode se oferecer alimentos picados 

em pedaços pequenos.Após 12 meses, dar alimentos na consistência de adulto,mesma 

refeição da família, desde que seja leve( pouco sal, açúcar e óleo) e saudável.   

CEREAL OU TUBÉRCULO:  Arroz, Milho, Macarrão, Batatas, Mandioca, Inhame, Cará, Farinha de trigo, 

Aveia 

LEGUMINOSA: Feijões, Soja, Ervilha, Lentilha, Grão-de-bico.  

PROTEÍNA ANIMAL: Carne bovina, Vísceras, Carne de frango, Carne suína, Carne de peixe, Ovos. 

HORTALIÇA: Verduras, alface, couve, repolho, Legumes, tomate, abóbora, cenoura, pepino. 

 

  Alimentos potencialmente alergênicos, como ovo, devem ser introduzidos a partir de 6 meses 

de idade para ajudar no desenvolvimento da tolerância imunológica. 

  Orientar higienização de frutas e hortaliças em solução clorada.                                                    

  Não oferecer açúcar, doces e alimentos industrializados a < 2anos. Uso mínimo de 

sal. Todos os alimentos podem ser preparados com óleos vegetais, porém em 

quantidade reduzida, não oferecer frituras.                                       

  Evitar mel no primeiro ano de vida pelo risco de contaminação.      

   Não misturar os alimentos para que a criança possa experimentar cada sabor. 

Orientar que a criança pode rejeitar algum alimento nas primeiras vezes, deve ser 

insistido até pelo menos 8 vezes. 

 Respeitar sinais de saciedade e fome, não forçar a criança a comer: 

 6 meses: Iniciar com 2 a 3 colheres de sopa e aumentar conforme aceitação.  

 7 meses: cerca de 6 colheres de sopa   

 9meses: cerca de 7 colheres de sopa   

 12 meses: cerca de 9 colheres de sopa 
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3.10- SUPLEMENTAÇÃO DO FERRO PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA E MINISTÉRIO 

DA SAÚDE 

 A prevenção da anemia em âmbito coletivo deve ser realizada pela manutenção 

das políticas públicas revisadas de proteção ao aleitamento materno e suplementação 

profilática, fortificação de alimentos e refeições, estímulo aos testes de triagem neonatal 

para análise de outras causas da anemia, orientações adequadas para alimentação 

complementar do lactente e uso adequado de fórmulas infantis.  

 A recomendação do Ministério da Saúde recomenda que crianças entre seis e 24 

meses devem ser suplementados profilaticamente com sulfato ferroso na dosagem de 

1mg/kg peso/dia. A recomendação vigente da Sociedade Brasileira de Pediatria orienta 

a suplementação profilática com dose de 1mg de ferro elementar/kg /dia dos três aos 24 

meses de idade, independentemente do regime de aleitamento. Verifique as 

orientações abaixo: 

3.10.1- Orientações do uso do Sulfato Ferroso pelo Ministério da Saúde/caderno 

“Aleitamento e a Alimentação Complementar-2015.  

Início da Suplementação com ferro aos 6 meses de idade, mantendo até 24 meses:1 mg 

de ferro elementar/Kg de peso diariamente até completar 24 meses. 

 

Recomendações especiais para o cuidado de crianças: 

 

A. Casos de anemia já diagnosticados: o tratamento deve ser prescrito de acordo 

com a conduta clínica para anemia definida pelo profissional de saúde 

responsável. 

 

B.  Para crianças pré-termo (< 37 semanas) ou nascidas com baixo peso (< 2.500 g), 

a conduta de suplementação segue as recomendações da Sociedade Brasileira 

de Pediatria. 

 

C. Crianças em aleitamento materno exclusivo só devem receber suplementos a 

partir do sexto mês de idade. Se a criança não estiver em aleitamento materno 

exclusivo, a suplementação poderá ser realizada a partir dos quatro meses de 

idade, juntamente com a introdução dos alimentos complementares.  

 

D.  As parasitoses intestinais não são causas diretas da anemia, mas podem piorar as 

condições de saúde das crianças anêmicas. Por isso, para o melhor controle da 

anemia, faz-se necessário que, além da suplementação de ferro, sejam 

implementadas ações para o controle de doenças parasitárias como a 

ancilostomíase e a esquistossomose. 

 

E. As crianças e/ou gestantes que apresentarem doenças que cursam por acúmulo 

de ferro, como doença falciforme, talassemia e hemocromatose, devem ser 

acompanhadas individualmente para que seja avaliada a viabilidade do uso do 

suplemento de sulfato ferroso. Ressalta-se que a complementação de ferro oral a 

essas crianças deve ser considerada, por apresentarem igual chance de 

desenvolverem anemia por deficiência de ferro na fase de crescimento. O 

diagnóstico das doenças que cursam por acúmulo de ferro está previsto no 

Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) fase II, que inclui o diagnóstico da 

doença falciforme e hemoglobinopatias.  
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F. A suplementação profilática com ferro pode ocasionar o surgimento de efeitos 

colaterais em função do uso prolongado. Os principais efeitos são: vômitos, 

diarréia e constipação intestinal. É fundamental que as famílias sejam orientadas 

quanto à importância da suplementação, bem como sejam informadas sobre a 

dosagem, periodicidade, efeitos, tempo de intervenção e formas de 

conservação, para que a adesão seja efetiva, garantindo a continuidade e o 

impacto positivo na diminuição do risco da deficiência em ferro e de anemia 

entre crianças. 

 

3.10.2- Orientações do uso do Sulfato Ferroso pela “Sociedade Brasileira de Pediatria” 

(atualizado em 24/07/2018): Iniciar a suplementação com ferro aos 3 meses de idade e 

manter prescrição pelo menos até o 2º ano de vida, independente do regime de 

aleitamento: 

 

SITUAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

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 a 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 

500 ml 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 peso inferior a 

2500g 

 

 

2 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 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 
Fonte: Consenso sobre Anemia Ferropriva. Departamentos de Nutrologia e Hematologia – SBP/2018 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Suplementação de vitaminas (vitamina D, vitamina C, polivitamínico): 

avaliação médica/pediátrica, principalmente após “Desmame” (introdução de outro 

leite e/ou alimentos complementares).  
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ANEXO4-PARÂMETROS DE CRESCIMENTO E SINAIS VITAIS DA CRIANÇA ATÉ 2 ANOS 

 

 

 

 

Parâmetros de Sinais Vitais até 2 anos de idade 
FR 0-2meses 60irpm 

2 a11 meses 50irpm 

12 meses a 5 anos 40irpm 

FC média 0-11meses 125bpm 

1ano 120bpm 

2 anos 110 bpm 

Tax Hipotermia<36,2 

Febre>37,8 

OBS: Aferir FR e FC ainda no colo do cuidador, sem muita manipulação, evitando choro   

que altera os valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÂMETROS DE CRESCIMENTO DA CRIANÇA ATÉ 2 ANOS 

 Peso Comprimento PC 

1º anode 

vida 

1º trimestre 700 g/mês (25-

40g/dia) 

2cm/mês 2cm/mês 

2º trimestre 600 g/mês (20g/dia) 2cm/mês 1cm/mês 

3º trimestre 500 g/mês (15g/dia) 1cm/mês 0,5cm/mês 

4º trimestre 400 g/mês (10g/dia) 1cm/mês 0,5cm/mês 

2º anode 

vida 

1º semestre 200 g/mês 10cm/ano 2 cm/ano 

2º semestre 180 g/mês 

OBS:Usar régua antropométrica e não fita para medida de Estatura. 
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ANEXO 5- CÁLCULO DA IG CORRIGIDA EM CRIANÇAS NASCIDAS COM MENOS DE 34 

SEMANAS 

 

 O acompanhamento do crescimento de crianças pré termo ou com baixo peso para 

a idade gestacional exige um cuidado maior, pois elas não tiveram seu crescimento intra 

uterino adequado. 

 O baixo peso ao nascer e a prematuridade são eventos que aumentam o risco da 

criança para alterações globais em seu desenvolvimento. Para a avaliação do 

desenvolvimento em crianças nascidas com menos de 34 semanas deverá ser feito o 

caçulo da IG corrigida assim como deve ser feito para a avaliação do crescimento. Para 

RNPT≤ 34semanas são imprescindíveis o cálculo da IG corrigida para lançamento nos 

gráficos e curva de crescimento. Trata-se de 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. Também usamos para a introdução da dieta complementar, feita a partir de 

6 meses (idade corrigida). O cálculo é recomendado até 2 anos de idade e até 3 anos, 

se o IG for menor do que 28 semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

Usar como referência quadro abaixo de desconto da prematuridade para facilitar 

cálculo: 
 

 

 

 

 

 

Semanas de 

Nascido 

Cálculo por semanas de vida 

34 semanas 6 semanas = 1mês e meio 

33 semanas 7 semanas = 1 mês e 3 semanas 

32 semanas 8 semanas = 2 meses 

31 semanas 9 semanas = 2 meses e 1 semanas 

30 semanas 10 semanas = 2 meses e meio 

29 semanas 11 semanas = 2 meses e 3 semanas 

28 semanas 12 semanas = 3 meses 

27 semanas 13 semanas =3 meses e 1 semanas 

26 semanas 14 semanas = 3 meses e meio 

25 semanas 15 semanas = 3 meses e 3 semanas 

24 semanas 16 semanas = 4 meses 

Calcular IG corrigida para: 

Exemplo: RNPT IG 32 sem + 1d com 5 dias de vida de idade cronológica. 

Idade gestacional corrigida será: 32sem+6dias. 

Após completar 40 sem de IG corrigida usar a fórmula: 

Idade corrigida = idade cronológica - (40 semanas - idade gestacional em semanas) 
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ANEXO 6- ASMA NA INFÂNCIA 

 

 Asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por sinais e sintomas, 

recorrentes ou persistentes, de obstrução de vias aéreas, relacionados à 

hiperresponsividade brônquica e desencadeados por fatores como exercício físico, 

alérgenos e infecções virais. Esses sintomas são tosse, chiado/chieira no peito, dor 

torácica e dificuldade respiratória. 

 

CLASSIFICAÇÃO DA ASMA (NÍVEL DE CONTROLE): 

 

O paciente com asma pode ser classificado de acordo com os níveis de controle. 

Assim podemos definir o planejamento terapêutico (de acordo com as etapas do 

tratamento), inclusive a necessidade de referenciamento para Atenção Especializada. 
 

 Paciente controlado 

Controle ambulatorial de 3 a 6 meses. No acompanhamento dos pacientes em 

uso de profilaxia, deve-se reduzir a dose do corticoide inalatório (beclometasona) ao 

conseguir o controle dos sintomas durante 3meses. A seguir, reduzir a dosagem a cada 

consulta de modo progressivo, suspendendo o medicamento ao permanecer 

3mesesassintomático. 

 Paciente parcialmente controlado/ não controlado 

-Controle ambulatorial de 1 a 3 meses para os pacientes parcialmente controlados; 
-Controle clínico mensal para os pacientes não controlados, intercalando com consulta 

com o especialista. 

O profissional médico deve julgar a passagem para a etapa seguinte, considerando 

aspectos como a satisfação do paciente com o nível de controle, efeitos adversos do 

medicamento a serem prescritos, atividades do paciente, comorbidades e história de 

asma quase fatal. 

OBS. Em menores de 2 anos, nem sempre é possível identificar os “asmáticos”, sendo 

ascrises de broncoespasmo secundárias, principalmente, a infecções virais, constituindo 

umacondição transitória que só necessita de medicação sintomática (80% desses 

lactentes não apresentarão crises na infância e juventude). Considera-se aceitável 

substituir o termoasma por “lactente sibilante” ou “Bebê Chiador” nessa faixa etária entre 

aqueles comsibilância contínua há pelo menos 1mês ou três episódios de 

broncoespasmo nos últimos 2 meses. Nesses casos, é importante realizar o 

encaminhamento para o PneumologistaPediátrico para avaliação. 

Maiores detalhamentos, consultar o documento “ASMA, Manual de Diagnóstico e 

Manejo dos pacientes na Atenção Primária- 2019” – Município de Contagem
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FLUXOGRAMA- ABORDAGEM DE CRIANÇAS E ADULTOS NA UBS DIAGNÓSTICO DE ASMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criança e Adulto 

na UBS 

diagnóstico de 

asma 

ANAMNESE E EXAME FÍSICO – 

EXCLUIR POSSÍVEIS DIAGNÓSTICOS 

DIFERENCIAIS 

ASMA PARCIALMENTE CONTROLADA  

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  

Considerar aumentar a ETAPA de 

controle.  

Crianças< 6 anos: Realizar 

encaminhamento para avaliação 

com Pediatra ou Pneumologista  

ENCAMINHAR PARA 

PNEUMOLOGIA DA 

INFÂNCIA/ADULTO 

ASMA CONTROLADA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  

Uma vez obtido o controle 

sintomático, pode-se reduzir a 

ETAPA do tratamento 

farmacológico. Reavaliação 

em 2 semanas a cada ETAPA 

reduzida. 

CRISE ASMÁTICA  

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

Atendimento inicial e 

encaminhar para urgência 

APLICAR QUESTIONÁRIO DE 

AVALIAÇÃO DA ASMA  

Apresenta 

melhora? 

Manter o 

paciente na 

ETAPA de 

controle mais 

baixa.Retorno 

clínico de 3 a 6 

meses  

ASMA NÃO CONTROLADA  

Retorno clínico para 

avaliação de 1 a 3 meses  

SIM NÃO 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  

Realizar aumento da etapa de 

controle até a última ETAPA. 

Crianças<6 anos: Realizar 

encaminhamento para avaliação 

com Pediatra ou Pneumologista 

 

Apresenta 

melhora? NÃO 

Retorno clínico para 

avaliação mensal 

SIM 

Realizar busca 

ativa e retorno 

para controle  
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FLUXOGRAMA– MANEJODACRISEASMÁTICA NAATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administrar β2 Agonista de curta ação POR VIA INALATÓRIA - Salbutamol spray (100 mcg/jato) 

o Adultos: 4 a 8 jatos a cada 20 minutos (até 3 vezes) 

o Criança: 2 a 3 jatos a cada 20 minutos (até 3 vezes) 

 Administrar oxigênios e SatO2< 92% em adultos ou < 95% em crianças - pela cânula nasal de 1 a 3l/min 

ou por máscara a 6 litros/min 

 Avaliar a necessidade de corticoide oral antes do segundo ciclo de broncodilatador caso o paciente 

não apresente qualquer evidência de melhora já no primeiro ciclo de β2 Agonista de curta ação 

Boa Resposta Resposta Parcial 

Crise asmática leve a moderada  

Verificar sinais e sintomas clínicos. Saturação de O2 e Frequência Cardíaca 

 

 

REAVALIAR O PACIENTE 

Aguardar 1 hora após a 

estabilização do quadro 

 

Alta com prescrição de:  

 Sabultamol spray com 

espaçador 2-4 jatos de 

4/4horaspor 48 horas até 

melhora total dos 

sintomas 

 Corticoide oral: 
- Adulto: prednisona1 

mg/kg/dia (máximo 50mg) 

por 5 a 7dias 

- Crianças: prednisolona 1-

2mg/kg/dia 

(máximo40mg)por 3 a 5dias 

 

 

 Administrar Corticoide 

Oral (caso não tenha sido 

administrado): 
- Adulto: prednisona 

1 mg/kg/dia (máximo 50mg) 

- Crianças: prednisolona 

1-2mg/kg/dia (máximo40mg) 

 

 Administrar B2 Agonista 

(Sabultamol spray com 

espaçador) - 4jatos de 1/1hora  

 

REAVALIAR O PACIENTE 

Aguardar 1 hora após a 

estabilização do quadro 

 

Garantir o retorno 

em 48 horas e 

agendar consulta 

médica em 7 

dias. 

Entrar em contato com a 

Unidade de Urgência de 

Referência e ligar para o 

SAMU 

 

 Manter Sabultamol 

spray com espaçador 

4 jatos de 1/1hora 

 Manter o paciente 

em oxigenoterapia 

pela cânula nasal de 

1 a 3l/min ou por 

máscara a 6 litros/min 

até a chegada do 

transporte 

 Monitorar frequência 

Cardíaca e 

Saturação 

 

 

 

Agendar retorno 

programada de 

acordo com Etapa 

do tratamento e 

nível de controle do 

usuário 

Boa Resposta 

Boa Resposta 

Alta com prescrição de:  

 Sabultamol spray com espaçador 2-

4 jatos de 4/4horaspor 48 horas até 

melhora total dos sintomas 

 Corticoide oral: 

- Adulto: prednisona1 

mg/kg/dia(máximo 

50mg)por5a7dias 

- Crianças: prednisolona 1-

2mg/kg/dia 

(máximo40mg)por3a5dias. 

 

 

Sem Resposta (após β2 

Agonista de curta ação, 

corticoide sistêmico e 

oxigênio) 
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Quadro 1- QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA ASMA EM CRIANÇAS <6 ANOS 

Nas últimas 04 semanas, a criança apresentou 
Bem 

controlado 

Parcialmente 

controlado 

Sem 

controle 

Sintomas diários de asma por 

mais de alguns minutos, mais de 

uma vez por semana? 

Sim 

Nenhum 

desses 

1-2 desses 

critérios 

3-4 desses 

critérios 

Não  

Despertar noturno ou tosse 

noturna devido sintomas de 

asma? 

Sim  

Não  

Medicação de Alívio para 

asma mais de1 vez por 

semana? 

Sim  

Não  

Alguma limitação de atividade, 

devido sintomas de asma? 

(corre ou brinca menos com 

outras crianças, falta de ar 

quando anda ou corre) 

Sim  

Não  

FONTE:  Adaptado do GINA- 2018 

 

Quadro 2- QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA ASMA EM CRIANÇAS DE 6-11 ANOS, 

ADOLESCENTES E ADULTOS 

Nas últimas 04 semanas, o paciente 

apresentou 

Bem 

controlado 

Parcialmente 

controlado 

Sem 

controle 

Sintomas diários de asma mais 

do que 2 vezes por semana? 

Sim 

Nenhum 

desses 

1-2 desses 

critérios 

3-4 desses 

critérios 

Não  

Despertar noturno, devido 

sintomas de asma? 

Sim  

Não  

Medicação de Alívio para 

asma mais do que 2 vezes por 

semana 

Sim  

Não  

Alguma limitação de atividade, 

devido sintomas de asma? 

Sim  

Não  

FONTE:  Adaptado do GINA- 2018 
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Siga para a direita até que a asma esteja controlada 

Siga para a esquerda para encontrar e manter a menor dose de controle 

Siga para a direita até que a asma esteja controlada 

Siga para a esquerda para encontrar e manter a menor dose de controle 

Quadro 3 - MANEJO DA ASMA EM CRIANÇAS < 6 ANOS 

 

 

 

 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 

CorticoideInalatório(CI) de abaixa 

dosagem BECLOMETASONA100 mcgdiárias 

ou equivalente (Budesonida Inalante 

400mcg/dia para crianças≥ 1 ano)1com 

reavaliação da dosagem se quadro 

inadequado em 2 semanas 

 

Alternativa: Antagonista deLeucotrienos: 

6m a 5 anos – 4mg/dia doseúnica, não 

disponível na Rede SUS-Contagem 

(dosedependentedaidade), se CI não 

puder ser usado. 

Considerar CI de baixa 

dosagem dupla 

(Beclometasona 

200mcg/dia de ou 

equivalente) 

 

Alternativa: 

Se a criança vinha 

usando antagonista de 

leucotrienos 

reconsiderar a 

associação de CI 

entre100-200mcgde 

Beclometasona/dia 

Continuar com a dose da 

etapa anterior  

 

Referenciar ao 

Pneumologista Pediátrico 

 

Alternativa: associar 

Antagonista de 

Leucotrienos: 

6m a 5 anos – 4mg/dia 

dose única, não disponível 

na Rede SUS-Contagem 

(dosedependentedaidade) 

e/ou Β2 agonistasdecurtaaçãoparaalívio dos sintomas 

2-4 jatos a cada 4- 8horas (em qualquer uma das ETAPAS) 

1MedicaçãoPadronizada no Estado- Componente Especializado na Assistência Farmacêutica. FONTE: GINA 2018- 

ADAPTADO 

 

Quadro 4- MANEJO DA ASMA EM CRIANÇAS ENTRE 6 A 11ANOS 

 

 

 

 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 

Corticoide 

Inalatório de 

baixa dosagem  

BECLOMETASON

A 

100-200mcg de 

12/12horas com 

reavaliação 

dosagem se 

quadro 

inadequado em 

2 semanas 

 

 

 

CorticoideInalatório(CI) 

dose equivalente a 200-

400 mcg de 

beclometasona/dia12/1

2 horas com reavaliação 

dosagem se quadro 

inadequado em 2 

semanas 

 

Alternativa: Antagonista 

deLeucotrienos(não 

disponível na Rede SUS-

Contagem) –

dosedependentedaidad

e-, se CI não puder ser 

usado. 

Considerar aumentaro CI para > 400mcg/dia 

até 800mcg/dia dose 

debeclometasonaouequivalente. 

Alternativa: 

Se a 

criançavinhausandoantagonistadeleoureconsid

erar a associaçãodeCIentre100-400mcgde 

Beclometasona/dia 

Referenciaao 

Pneumologist

a Pediátrico 

 

e/ou Β2 agonistasdecurtaaçãoparaalívio dos sintomas 

2-4 jatos a cada 4- 8horas (em qualquer uma das ETAPAS) 

FONTE: GINA 2018- ADAPTADO  
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Siga para a esquerda para encontrar e manter a menor dose de controle 

Siga para a direita até que a asma esteja controlada 

 

 

Quadro 5- MANEJO DA ASMA EM MAIORES DE 12ANOS 

 

 

 

 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 

Corticoide 

inalatório (CI) de 

Baixa dosagem 

(BECLOMETASON

A 

200mcg de 12/12 

horas com 

reavaliação 

dosagem se 

quadro 

inadequado em 2 

semanas 

 

Corticoide inalatório(CI) dose 

equivalente a 200-400 mcg de 

beclometasona/dia 

Ou 

Adicionar ß2 de Longa Ação1. 

 

Observar resposta: 

Se boa resposta, continue com 

ß2 de longa ação, sempre como 

CI associado. 

Se houve resposta, mas foi 

insuficiente, continue com ß2 de 

longa ação e aumente a dose 

do CI para a 200-400μg /dia (se 

ainda não estava com 

essadose). 

Aumente o CI 

para400-

800μg/dia 

dose de 

beclometason

a ou 

equivalente. 

 

Aumentar a 

dose de CI 

para 800-1000 

μg /dia dose 

de 

beclometason

a ou 

equivalente. 

 

 

Considerar 

aumento de CI 

de 1000-2000μg 

/dia dose de 

beclometasona  

ou equivalente 

 

Referenciar ao 

Pneumologista  

 

 

e/ou Β2 agonistas de curta ação para alívio dos sintomas 

2-4 jatos a cada 4- 8horas (em qualquer uma das ETAPAS) 

1 Medicação Padronizada no Estado- Componente Especializado na Assistência Farmacêutica 

FONTE: GINA 2018- ADAPTADO  
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ANEXO 7 – AVALIAÇÕES DE OUTRAS COMORBIDADES IMPORTANTES 

 

Nos casos a seguir, o referenciamento para o pediatra se faz indispensável para uma 

melhor avaliação e determinação do seguimento. Entretanto, estes pacientes devem 

manter o vínculo com suas respectivas unidades básicas. 

 

 PNEUMOPATIAS: Ao encaminhar ao pediatra/ pneumologista infantil ou adulto, 

solicitar ao paciente que leve todos os seus exames realizados (RX de tórax, 

hemograma, dosagem de cortisol, espirometria para > 5 anos, entre outros), bem 

como espaçador e medicamentos inalatórios. 

o Asma dentro dos critérios de risco e/ou alterações clínicas e sociais que 

necessitem de intervenções e ou encaminhamentos. Maiores orientações no 

“Manual de Diagnóstico e Manejo da Asma dos na Atenção Primária/2019”; 

o Diagnóstico duvidoso ou suspeita de DPOC; 

o Paciente com pneumonia de repetição; 

o Tosse persistente a esclarecer, refratária aos tratamentos propostos. 

 

 CARDIOPATIAS; 

 

 NEFROPATIAS; 

 

 DIABETES; 

 

 PROBLEMAS NEUROLÓGICOS, como exemplo: 

o Epilepsia; 

o Convulsão febril; 

o Cefaléia com sinais de alerta (Sinais de alerta da cefaléia: Vômitos, déficit 

motor, diminuição do rendimento escolar e sonolência); 

o Atraso da linguagem; 

o Paralisia cerebral; 

o Fechamento precoce da fontanela anterior; 

o Distúrbios paroxísticos não epilépticos (tiques, mioclonia benigna do sono, 

perda de fôlego, síncope vasovagal ou neurocardiogênica, tremor essencial, 

coreias); 

o Estigmas neurocutâneos ou presença de estigmas cutâneos na região dorsal; 

o Características faciais sindrômicas; 

o Suspeita de transtorno do espectro autista; 

o Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sintomas externalizantes 

(ansiedade, agressividade, irritabilidade) e sintomas internalizantes. 

o Microcefalia (ANEXO 8- Monitoramento dos RNs com microcefalia) e 

macrocefalia 
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ANEXO 8- MONITORAMENTO DO RN COM ALTERAÇÃO CONGÊNITA/ MICROCEFALIA 

 

 O monitoramento tem objetivo de acompanhar todo o seguimento e assistência das 

crianças com diagnóstico confirmado ou em investigação de alterações congênitas/ 

microcefalia.É necessário o preenchimento da “Ficha de Investigação”com a 

atualização dos dados das criançasmensalmente.Os casos quedemandarem este 

acompanhamento, serão enviados para à unidade de saúde responsável. 

 

 A coleta das informações deverá ser feita através de visita domiciliar ou busca no 

prontuário realizado pelo enfermeiro da unidade básica de saúde ou outro profissional 

de saúde habilitado e designado pela Referência Técnica Distrital. 

 

 Além de acompanhadas por meio da puericultura, as crianças também devem ser 

encaminhadas para o NASF, Serviços de Reabilitações, médicos especialistas conforme 

encaminhamentos.  

 

 

 Na ausência de informante durante a visita domiciliar, a equipe deverá realizar novas 

tentativas(mínimo três) até a obtenção de informações. No caso de mudança de 

endereço, importante tentar algum contato com vizinhos ou parentes e abordar sobre 

sua nova localização. Preencher a “Ficha de Investigação de casos com alteração 

congênita/ microcefalia” com essas novas informações para que outra unidade de 

saúde ou outro município possa fazer a busca. Registrar em prontuário todas as tentativas 

de visitas e informações encontradas. 

 

 É fundamental que a equipe de saúde atente-se em resguardar a ética e o sigilo 

profissional. 
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FLUXOGRAMA - FLUXO DOS CASOS SUSPEITOS DE ALTERAÇÃO CONGÊNITA/ MICROCEFALIA 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPIDEMIOLOGIA SES/MG e de CONTAGEM CLASSIFICAM 

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMATÓRIOS DE ALTERAÇÕES 

CONGÊNITAS/ MICROCEFALIA 

Núcleo Técnico de saúde da Mulher e Criança/SAS encaminha caso 

suspeito/ confirmatório de alteração congênita para unidade de saúde 

responsável 

UNIDADE DE SAÚDE (Enfermeiro e/ou Médico Generalista) 

providenciar busca ativa URGENTE 

Seguir fluxograma de recém nascido de 

ALTO RISCO: 

 Captação do Recém nascido até 3º dia 

após alta da maternidade (visita domiciliar 

da equipe e consulta na 1ª semana 

preferencialmente do Enfermeiro); 

 Ações da 1ª semana integral do RN; 

 Identificação de Situação de Risco; 

 Agendamento com Pediatra da referência; 

 NASF; 

 Serviços de Reabilitações do município; 

 Outros especialistas necessários 

Acompanhamento multidisciplinar da 

equipe do NASF e outras 

especialidades necessárias, mas 

mantendo o vínculo com sua 

Unidade de Saúde de referência, 

garantindo consultas e ou visitas 

domiciliares mensais até 2 anos ou 

até sair do critério de risco. 

 

 

INFORMAR MENSALMENTE 

AO SETOR DA SAS “NÚCLEO 

TÉCNICO DA SAÚDE DA 

MULHER E CRIANÇA” 

•Dados antropométricos 

(peso, PC, altura) 

• Informar os 

agendamentos com 

especialistas, NASF, Serviços 

de Reabilitações, outros. 

•Estado Geral da criança 

Dados  da” Ficha de 

Investigação de casos com 

alteração 

congênita/microcefalia” 

 

 

IMPORTANTE  

•Na ausência de informante durante a visita domiciliar, a equipe deverá realizar novas tentativas (mínimo 

três) até a obtenção de novas informações. No caso de mudança de endereço, importante tentar algum 

contato com vizinhos ou parentes e abordar sobre sua nova localização.                                                                             

•Preencher a “Ficha de Investigação de casos com alteração congênita/ microcefalia” com essas novas 

informações para que outra unidade de saúde ou outro município possa fazer a busca. Registrar em 

prontuário todas as tentativas de visitas e informações encontradas. 
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FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE CASOS DE ALTERAÇÃO CONGÊNITA /MICROCEFALIA- retornar 

o mais breve após preenchimento ao “Núcleo técnico de saúde da Mulher e Criança 

/SAS” 
Prezada equipe de saúde, 

Esses dados serão requisitados à sua equipe MENSALMENTE sobre essas crianças com suspeita ou 

confirmação de alterações congênitas. São dados importantes para uma avaliação em conjunto com 

a epidemiologia. Favor retornar por malote essas fichas com o máximo de dados possíveis.                                                                                                                                                            

DISTRITO:                                                                     UBS: 

NOME DA CRIANÇA: DN:  

NOME DA MÃE DN:  

ENDEREÇO: BAIRRO: 

TELEFONE: 

PERÍMETRO CEFÁLICO AO NASCER: LOCAL DA NOTIFICAÇÃO: 

TIPO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL: 

 

DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELO ENFERMEIRO E/OU MÉDICO RESPONSÁVEL DA UNIDADE DE SAÚDE 

 

DATA DA ÚLTIMA CONSULTA NA UNIDADE DE SAÚDE:    /    /          

(  ) CONSULTA COM ENFERMEIRO                               (  ) GENERALISTA                                (  ) PEDIATRA 

*PESO:                             

 *ESTATURA:                             

 *PC:                               

DADOS GERAIS: 

 

 
Obs: anotar os dados mesmo sendo de convênios médicos ou outros 

 ATENDIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO NASF (DATA E QUAL PROFISSIONAL): 

 

 

 

 

ATENDIMENTO EM SERVIÇO ESPECIALIZADO (DATA E QUAL ESPECIALIDADE) 

 

 

 

 

DIFICULDADES APRESENTADAS DA EQUIPE DURANTE A VISITA DOMICILIAR: 

(   )NÃO ENCONTRADO CRIANÇA E RESPONSÁVEIS- a equipe deverá fazer 3 tentativas de visitas 

(   ) MUDOU DE ÁREA DE ABRANGÊNCIA- Qual local?______________________Telefone de contato:___________ 

(   ) MUDOU DE MUNICÍPIO- Qual local?__________________________Telefone de contato:_______________________ 

 

 
Obs: procurar com vizinho e parente provável local da mudança e telefone de contato para dar o seguimento. 

 
____________________________________ 

Assinatura e carimbo   
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ANEXO 9- FLUXOGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL NAS UBS À SAUDE DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL/ ABRIGO 

 

UBS 

 

ROTEIRO PARA A PRIMEIRA AVALIAÇÃO NA UBS: 

Enfermeiro/Médico generalista 

 Avaliação da situação de saúde (Anamnese completa, 

exame físico geral e exames laboratoriais) 

 Atualização da situação vacinal 

 Avaliação odontológica 

 Avaliação da saúde mental 

 Encaminhamentos conforme necessidades levantadas* 

*As crianças e adolescentes devem ser priorizados nos 

agendamentos nas UBS, NASF, Pediatras, Ginecologistas, 

dentistas, nas consultas especializadas e exames de 

Média e Alta Complexidade1 

 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: 1 Para guias de encaminhamentos e solicitação de exames, deverá ser anexado o 

“Chequinho específico”. Enviar ao distrito para seu agendamento dentro de um envelope com identificação da 

Instituição para diferenciar dos demais encaminhamentos.                                                                                                   

A Diretoria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade enviará mensalmente, ao CEAPS, a relação de 

todas as crianças e adolescentes acolhidos nas instituições de Contagem. 

 

 Puericultura 

 Reavaliações sistemáticas  

 Quadro Agudo 

 Necessidade de atenção 

à saúde (vacinação e 

outros) 

 

AÇÕES CONTÍNUAS NAS UBS 

 Acompanhamento do cuidado (mesmo das crianças 

referenciadas para outros pontos de assistência da rede) 

 Registro (em prontuário e de produção) de todos os casos  

 Visitas programadas da equipe nas instituições  

 Ações de promoção de saúde e prevenção de agravos (saúde 

sexual, prevenção de ISTs e Gravidez, álcool e outras drogas, 

cultura da paz) 

 Ações de capacitação e acompanhamento dos 

educadores/cuidadores dos serviços de acolhimento, famílias 

acolhedoras e adotivas principalmente em casos de 

necessidade de cuidados diferenciados 

 

Realiza a acolhida da criança/adolescente e identifica as 

demandas de saúde para avaliação 

Serviço de Acolhimento/UBS de Referência/Distrito Sanitário:                                                                     

Elabora qual o melhor plano para atendimento a ser ofertado às demandas apresentadas, considerando 

os Preceitos e Diretrizes da PNAB:                                                                                                          

•Atendimento na instituição pelos profissionais da Equipe                                                                              

•Atendimento individual ou coletivo na UBS 

                                                             Serviço de Acolhimento da Instituição:                                                                                                                                  

•Realiza contato com a UBS de Referência no Território                                                                                       

•Envia periodicamente à UBS de referência relação dos nomes atualizados das crianças/adolescentes 

que estejam em sua responsabilidade 

 

DISTRITO SANITÁRIO  

 

 Apoiar as equipes no 

planejamento e implantação 

das ações de saúde, nos 

Serviços de Acolhimento; 

 Articular com outras áreas ou 

serviços ligados direta ou 

indiretamente às ações 

prestadas pela Equipe aos 

Serviços de Acolhimento, se 

necessário;   

 Participar nas Audiências 

Concentradas na Vara da 

Infância e Juventude junto com 

representante da Secretaria de 

Saúde dos casos referentes ao 

seu território. 

 Colaborar na implementação 

do “Fluxograma de atenção 

integral nas UBS à saúde de 

crianças e adolescentes em 

situação de acolhimento 

institucional”.  
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PREFEITURA DE CONTAGEM- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SUS 
CHEQUINHO DE AGENDAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM INSTITUIÇÕES SOCIAIS DE CONTAGEM 

Data Nome e data nascimento Instituição e UBS Especialidade e Exame de média 

e alta complexidade 

Respo

ns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA DE CONTAGEM- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SUS 
CHEQUINHO DE AGENDAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM INSTITUIÇÕES SOCIAIS DE CONTAGEM 
Data Nome e data nascimento Instituição e UBS Especialidade e Exame de média 

e alta complexidade 

Respons. 
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ANEXO 10 - FLUXOGRAMA DAS AÇÕES DA 1ª SEMANA DE VIDA DE SAÚDE INTEGRAL NAS 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

GESTANTE 

ACOMPANHADA PELA ESF  

Faltou a 

última 

consulta? 
SIM NÃO 

Paciente 

evoluiu 

para parto? 

REALIZAR BUSCA ATIVA 
MANTER SEGUIMENTO DE PRÉ-NATAL 

SIM NÃO 

Garantir atendimento/ Visita Domiciliar da equipe/Primeira consulta na 

1ª Semana de Vida da criança com Enfermeiro (ideal) ou Médico 

 Avaliação geral mãe e filho 

 Verificar existência precoce de agravos a saúde da criança - “Teste Orelhinha- TAN”, “Teste do 

Coraçãozinho”, “Teste do Olhinho”, necessidade de sorologia para Toxoplasmose em crianças 

susceptíveis                                                                  

 Realizar a Estratificação de Risco 

 Verificar presença de Icterícia 

 Realizar imunização do RN se necessário e verificar esquema vacinal da puérpera;  

 Verificar a Amamentação  

 Curativo e avaliação de coto umbilical   

 Realizar teste do pezinho (ideal 3º e 5º dia de vida)   

 Agendar consulta de acordo com fluxograma da puericultura                                                                                                                                            

Puérpera com dificuldades na 

amamentação e/ ou com outras 

queixas/ demandas? 

 

SIM NÃO 

Encaminhar para 

agendamento da 

consulta puerperal de 

rotina na unidade 

 

Encaminhar mais 

rapidamente para 

avaliação do 

enfermeiro ou médico 

Realizar 

agendamento 

conforme 

seguimento do pré-

natal 

A MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM REALIZARÁ CONTATO TELEFÔNICO COM AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA 

AGENDAMENTO DAS CONSULTAS PUERPERAIS E DE PUERICULTURA APÓS A ALTA HOSPITALAR 
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ANEXO 11 - FLUXOGRAMA PARA CADASTRO DO USUÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VALE 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

PACIENTE DESEJA ADQUIRIR 

VALE SOCIAL 

 

Atende os 

Critérios 

Clínicos? 
Sim Não 

Equipe de Saúde ou Clínica conveniada 

 
 Preenche o FORMULÁRIO DE CADASTRO  

 Realiza Laudo Médico com descrição do caso, identificando 

a limitação do usuário que justifique o transporte;  

 Solicita cópia dos documentos do paciente para anexar ao 

Formuláriopreenchido 
 

 

Manter seguimento 

atendimento do 

paciente conforme 

situação 

CLÍNICA CONVENIADA 
EQUIPE DE SAÚDE 

PACIENTE 

Comparece ao 

Transporte Sanitário, 

com documento 

com foto, para 

buscar o vale social 

IMPORTANTE: Em casos graves a Equipe de Saúde poderá entrar em contato por telefone que a equipe do transporte 

sanitário fará avaliação direta e imediata através de visita Domiciliar da Assistente social do TS para agilizar o acesso.   

 

Equipe de Saúde ou Clínica conveniada 

Realizar avaliação de acordo 

com os critérios definidos. 

 

 Realizar declaração dos dias de 

tratamento (apenas para clínica 

conveniada). 

 Encaminhar toda a documentação 

para o Transporte Sanitário  

TRANSPORTE SANITÁRIO 

 Realizar avaliação social do 

paciente 

 Entrar em contato com a Clínica 

avisando a autorização do paciente 

para aquisição do vale social 

 Encaminhar, na reunião de matriciamento, para 

Avaliação Social feita pelo Assistente Social do NASF 

(formulário de cadastro) detalhando a 

vulnerabilidade social 

 Encaminhar para Fisioterapeuta do NASF, na reunião 

de matriciamento, para as situações que necessitem 

de sessões de fisioterapia realize o relatório 

 Encaminhar por malote para o Transporte Sanitário 

a documentação com a avaliação social e o laudo 

médico ou de fisioterapia anexado.   

 

TRANSPORTE SANITÁRIO 

 Realizar avaliação da documentação e Entrar em 

contato com a Equipe avisando a autorização ou 

não do paciente para aquisição do vale social 

 Encaminhar via malote os vales dos pacientes 

inseridos no serviço para UBS.    

PACIENTE 

Comparece a UBS, com 

documento com foto, 

para buscar o vale social 
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QUEM PODE REQUERER 

Os doentes crônicos que estejam em tratamento médico ou medicamentoso de DRC e/ ou TFD, em 

Unidade Pública de Saúde (UBS) ou clínica conveniada ao SUS (Exemplo: NUPAD), cuja interrupção 

possa acarretar risco de morte. 

  

ONDE CONSEGUIR A FICHA DE CADASTRO 

A porta de entrada para acesso ao Transporte Sanitário será a Unidade Básica de Saúde de 

referência do solicitante e/ou Clínica Conveniada. 

  

COMO REQUERER 

O interessado deverá se dirigir a uma das Unidades Básicas de Saúde portando os seguintes 

documentos: 

 FORMULÁRIO DE CADASTRO devidamente preenchido pela UBS ou Clínica Conveniada 

 Laudo Médico com descrição do caso, identificando a limitação do usuário que justifique o 

transporte; 

 Relatório do Fisioterapeuta, para as situações que necessitem de sessões de fisioterapia;  

 Cópia da Certidão de Nascimento ou Cópia da Carteira de Identidade (RG); 

 Cópia do CPF; 

 Cópia do Comprovante de residência e da identidade do titular (se não for o próprio) ou 

Declaração de Cadastro do usuário feito pela UBS; 

 Avaliação Social feita pelo Assistente Social de referência da unidade de saúde (formulário 

de cadastro) detalhando a vulnerabilidade social; 

 Declaração dos dias de tratamento (Clínica Conveniada). 

 

Obs.: 

1.  Caso o comprovante de residência não esteja em nome do solicitante, deverá conter 

declaração do titular do documento, no verso, informando que o requerente reside naquele 

endereço. Se menor de idade, não estando o documento em nome dos pais, deverá conter a 

mesma informação. 

2.  Para menores de idade ou adultos incapazes, apresentar cópia da identidade do responsável 

ou representante legal. 

 

 O QUE DEVE CONTER O LAUDO MÉDICO ou ESPECIALISTA 

O Relatório médico deverá informar a doença crônica existente, o tipo de tratamento médico ou 

medicamentoso proposto, o número de vezes que o paciente comparece mensalmente à Unidade 

Pública de Saúde, ou conveniada ao SUS, para consultas, exames e/ou retirada de medicamentos. 

Deverão ser anexados ao laudo médico, sempre que possível cópia do cartão de consultas, 

receituários e/ou relatórios de frequência emitidos pelo Serviço Social da Unidade onde realiza o 

tratamento.  

Obs: Quanto mais completa a documentação médica apresentada mais rapidamente a análise 

técnica poderá ser concluída. 

 

QUEM PODE REQUERER A GRATUIDADE PARA ACOMPANHANTE 

Os doentes crônicos com indicação de necessidade de acompanhante expressa em relatório 

médico. Menores de 18 (dezoito) anos e deficientes mentais sempre recebem o benefício com 

direito a acompanhante. 

  

COMO É DISTRIBUÍDO 

Os documentos para a habilitação à gratuidade são entregues pelo setor de Serviço Social do 

Transporte Sanitário. O serviço social do Transporte Sanitário após análise da documentação e 

contato prévio feito pelo Serviço Social deverá encaminhar para UBS solicitante o vale social para 

que o paciente com um documento de identidade possa buscá-lo. Caso o cadastro do paciente 

tenha sido feito pela clínica conveniada ou diretamente no transporte sanitário, o paciente deverá 

procurar a unidade do Transporte Sanitário portando o documento de identidade.  
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ANEXO 12 -FLUXO DE ATENDIMENTO E COLETA DO TESTE DO PEZINHO NA UNIDADE DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

EQUIPE DE SAÚDE  

(Técnico de Enfermagem ou Enfermeiro) realiza abordagem 

 Informa e acolhe a mãe e/ou 

responsável sobre a 

importância do Teste do 

Pezinho e as doenças que o 

exame detecta. 

 Encaminha para a realização 

de coleta imediata as crianças 

na faixa etária recomendada 

(Preferencialmente do 3º ao 5º 

dia de vida). 

 

 SIM 
NÃO 

REALIZAR O TESTE DO 

PEZINHO EM PAPEL FILTRO  

1ª AMOSTRA 

Preencher com letras 

maiúsculas com 

caneta AZUL ou 

PRETA todos os 

campos do Livro de 

Registro do Teste do 

Pezinho, do envelope 

e do papel filtro 

específico 

 

2ª AMOSTRA OU MAIS 

(QUANDO NECESSÁRIO) 

Preencher com letras 

maiúsculas com caneta 

VERMELHA, mantendo o 

mesmo código da 1ª 

amostra no papel filtro e 

envelope 

Encaminhar amostra por via malote (motoboy) 

dentro do Envelope Carta Resposta, tendo o 

cuidado de registrar no livro de protocolo e a via do 

CHECK-IN (ver fluxo de entrega dos testes ao NUPAD) 

 

MALOTE (motoboy): encaminhar 

ao setor de protocolo (SMS) e 

posteriormente ao NUPAD. 

 

 

ENCAMINHAR PARA CONSULTA MÉDICA 

PARA SOLICITAÇÃO DE EXAMES 

LABORATORIAIS ESPECÍFICOS 

MÉDICO SOLICITA EXAMES 

Criança comparece com mãe 

e/ou responsável na Unidade de 

Saúde para coleta do Teste do 

Pezinho 

A coleta da 

triagem neonatal 

deve ser realizada 

no posto de coleta 

mais próximo da 

unidade 

 

PREENCHER NA GUIA DE 

REQUISIÇÃO DE EXAMES: 

 Dosagem de TSH e T4 livre; 

 Dosagem de Fenilalanina 

no soro para 

fenilcetonúria; 

 Análise de hemoglobinas 

no sangue para Doença 

Falciforme; 

 Dosagem de Hormônios 

17OH, 11OH, 21OH para 

Hiperplasia Adrenal 

Congênita; 

PREENCHER EM 

OUTRA GUIA DE 

REQUISIÇÃO DE 

EXAMES: 

 Teste do Suor para 

Fibrose Cística; 

 Teste quantitativo 

para avaliação 

da Deficiência da 

Biotinidase 

 

 

Realizar contato  

no NUPAD            

tel: 3409-8922 

/8900/8928/8938 

para agendar 

coleta 

 

A idade da 

criança está 

entre o 3º ao 30º 

dia de vida? 

 

DISTRITO SANITÁRIO 

Separar os “Envelopes Carta Resposta” de suas 

unidades, fazer conferência dos mesmos.  Juntar 

todos os envelopes em um envelope próprio ou 

pasta devidamente identificado. Encaminhá-los 

ao Protocolo da SMS através do motoboy. 

 

tel:3409-8924/8900
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PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO 

 

Executante 

 

 Enfermeiro (a) e/ou técnico de Enfermagem 

 

Materiais/ Equipamentos 

 

Material do almoxarifado: 

 Luvas de procedimento; 

 Álcool a 70%; 

 Gaze estéril; 

 Algodão; 

 Livro de registro; 

 Esparadrapo microporoso; 

 Caixa para descarte de material 

perfurocortante. 

Material enviado pelo NUPAD via Sedex: 

 Lanceta específica; 

 Papel Filtro; 

 Suporte para secagem; 

 Cartela com códigos predefinidos pelo 

NUPAD; 

 Envelope específico para o papel filtro; 

 Envelope Carta Resposta. 

 

Descrição do Procedimento 

 Preparar com antecedência alguns Kits para serem utilizados posteriormente. Importante usar 

luvas de procedimento para a preparação de todo material: Para cada amostra colhida, 

serão atribuídas três etiquetas contendo o mesmo código. 

- Uma etiqueta impressa com código de barras para ser colada no papel filtro;  

- Uma etiqueta impressa com código de barras para ser colada na frente do envelope branco;  

- Uma etiqueta impressa sem código de barras para ser colada no protocolo de entrega  

  Reservar alguns envelopes brancos e papéis filtro sem etiqueta fixada para os casos de 2ª 

amostra de uma mesma criança. 

 Organizar todo material necessário para a coleta em uma mesa. Colocar a tira de papel filtro 

em superfície limpa; 

 Recepcionar a família, orientando-a sobre o exame; 

 Preencher os formulários, livros de registros e cartão de coleta, checando todas as informações 

com a família. Utilizar caneta azul ou preta. Preencher todos os campos de forma legível, com 

letra maiúscula, sem abreviaturas; 

 Lavar as mãos e calçar as luvas de procedimento; 

 Solicitar ao familiar que permaneça em pé e segure a criança na posição de “Arroto” ou de 

“Mamada”. O profissional deverá se posicionar sentado, próximo a mesa com o material a ser 

utilizado. 

 O calcanhar da criança deverá sempre estar abaixo do nível do coração; 

 Segurar o pezinho com uma das mãos para imobilizar e facilitar a punção; 

 Escolher uma das áreas laterais da região plantar do calcanhar; 

 Fazer anti-sepsia no local com algodão levemente umedecido em álcool a 70%. Aguardar a 

secagem naturalmente antes de iniciar a coleta; 

 Com a lanceta em mãos, girar a sua extremidade para retirar o lacre; 

 Envolver o pé e o tornozelo da criança com o dedo indicador e polegar, deixando exposta 

apenas a área do calcanhar a ser puncionada; 

 Posicionar a lanceta em uma das laterais da região plantar, perpendicularmente ao local da 

punção e pressionar firmemente contra a pele da criança; 

 Após a punção, descartar a lanceta na caixa de perfurocortante; 

 Remover a primeira gota com uma gaze estéril ou algodão seco (sem álcool) logo no início; 

 Aguardar a formação de uma GRANDE GOTA; 

 Assim que a GRANDE GOTA se formar, aproximar o papel filtro da mesma, encostando-a no 

meio da área delimitada. Não forçar o contato da pele do calcanhar com o papel filtro; 

 Pode-se fazer com o dedo indicador e polegar (que envolvem o calcanhar) uma compressão 

leve, seguida por uma descompressão mais demorada. Evitar ordenhas e compressões fortes e 

repetidas; 

 Pode-se fazer uma “Manobra com gaze estéril”, que consiste em uma limpeza mais vigorosa no 

local da punção, visando eliminar um possível coágulo; 
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 Depositar uma gota em cada área do papel filtro (cinco círculos); 

 Pedir ao familiar para pressionar o local da punção com gaze estéril ou algodão para 

hemostasia; 

 Aplicar um curativo na punção; 

 Em situações de não obtenção de gotas adequadas, realizar uma nova punção. A nova 

punção pode ser realizada no mesmo pé, porém do lado oposto, ou no outro pé. Nestes casos, 

utilizar uma nova lanceta; 

 Pode-se utilizar um segundo papel filtro para compensar uma primeira tira com manchas 

consideradas insuficientes. Após secas as amostras, enviar os dois papéis filtros dentro do 

envelope específico, separados por um papel limpo; 

 Nunca complete uma gota insuficiente colocando sangue no verso do papel filtro. 

 Colocar a amostra para a secagem por no mínimo 3 horas em posição horizontal no “suporte 

de secagem”, evitando o contato do sangue com qualquer superfície, nunca os expondo ao 

sol; 

 Não utilizar, em hipótese alguma, qualquer forma artificial para a secagem da amostra (estufa, 

luz solar, calor de motores, etc.); 

 Retirar as luvas de procedimento; 

 Higienizar as mãos conforme “Instrução Normativa SMS-AB - Nº01 e Nº02”; 

 Deixe o local organizado; 

 Após secagem, colocar cada amostra coletada dentro de seu envelope específico (conferir 

nome e código); 

 Reunir todos os envelopes com suas amostras coletadas e colocá-los dentro do “Envelope 

Carta Resposta”; 

 Preencher o “Chequinho” (impresso com relação de nomes e códigos) em duas vias: uma via 

dentro do “Envelope Carta Resposta” e outra anexada na parte de fora do mesmo. Fechar o 

envelope adequadamente; 

 Preencher caderno de protocolo da unidade com os dados do código de cada amostra 

coletada e a data a ser enviada ao distrito; 

 Colocar o “Envelope Carta Resposta” dentro da bolsa do malote da unidade sempre com 

antecedência ao dia programado do malote distrital; 

 O motoboy entrega o malote no distrito de referência e aguarda o administrativo distrital 

organizar todos os envelopes em um único envelope. Após, encaminha ao Protocolo da 

Secretaria de Saúde (SMS); 

 Protocolo da SMS encaminha no mesmo dia ou no máximo dia seguinte para o NUPAD; 

 

Cuidados 
 
 
 Não realizar coleta em salas frias e/ou com ar refrigerado; 

 Não há necessidade de jejum da criança; 

 Iniciar coleta somente após checar se todos os dados foram preenchidos corretamente. O 

preenchimento dos campos deve ser feito, de preferência, com a Caderneta da Criança em 

mãos.Caso isso não seja possível, os campos podem ser preenchidos de acordo com 

informações autodeclaradas; 

 “Nunca deixe de colher ou enviar amostras por falta de alguma informação da mãe e da 

criança; 

 A punção é exclusivamente nas laterais da região plantar, no calcanhar, para não correr o 

risco de atingir o osso; 

 Evitar tocar nos círculos do papel filtro antes ou após a coleta para prevenir contaminação da 

amostra ou intercorrência na camada de papel; 

 Caso não obtenha uma mancha adequada de sangue, faça uma nova punção para obter a 

quantidade necessária; 

 A amostra depois de seca deve ficar de cor amarronzada; 

 Nunca retenha as amostras no serviço por um tempo maior que o estritamente necessário (não 

deixe acumular), pois isso estará atrasando a realização do exame e liberação do resultado, 

prejudicando assim uma possível criança portadora de patologias congênitas; 

 Caso a amostra seja colhida no final do expediente de trabalho, a mesma estará em processo 

de secagem quando a Unidade de Saúde for fechada. Nesta situação a amostra poderá ser 
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mantida no suporte, ao ar livre (temperatura ambiente), em local seguro, até a reabertura da 

unidade no próximo dia útil. 

Obs: feriado prolongado: se a amostra estiver seca, guardar dentro do envelope branco, no isopor, 

na geladeira (exceto geladeira da vacina).   Se não estiver seca, deixar no suporte na posição 

horizontal com um campo estéril em cima para proteger. Fixar a base do suporte com fita crepe.  

 

 O teste é realizado entre o 3º e 5º dia de vida da criança (ideal). Este é o período adequado de 

coleta, possibilitando que a criança seja tratada dentro do prazo necessário para evitar 

sequelas neurológicas, danos diversos ao organismo e até mesmo o óbito. 

 Os resultados da análise de amostras colhidas em papel filtro serão disponibilizados online no 

site do Nupad (www.nupad.medicina.ufmg.br) para a Unidade de Saúde e família do paciente 

em três dias, após o recebimento da amostra pelo laboratório. 

 O acesso aos resultados só será possível por meio da inserção de USUÁRIO e SENHA fornecidos 

pelo Nupad à Secretaria Municipal de Saúde. 

 Estes resultados deverão ser impressos pela UBS ou pela Secretaria Municipal de Saúde e 

deverá ser entregue ao responsável pela criança. 

 Recomenda-se o acesso diário ao site do Nupad para verificação de novos resultados, 

pendências de novas amostras ainda não colhidas e comunicações diversas. 

 Manter atualizado todos os dados da unidade de saúde (telefone, endereço, etc) para melhor 

comunicação.    

 

RESPONDA AS PENDÊNCIAS PELO PORTAL DO NUPAD:  

 

 Na cor vermelha, pode-se verificar as comunicações de amostras alteradas; 

 Na cor verde, a UBS pode visualizar as solicitações de amostras inadequadas; 

 Na cor azul, o site mostra as comunicações de encaminhamento para teste do suor; 

 Na cor preta, é possível visualizar as comunicações de amostras em seguimento de protocolo 

ou com pendências relativas ao cadastro (conflito de código, data de coleta, data de 

nascimento, etc.) 

 

 

Resultados Esperados 
 
 
 Detectar e tratar precocemente as seguintes patologias: Fenilcetonúria, Hipotireoidismo 

Congênito, Anemia Falciforme, Deficiência de Biotinidase, Hiperplasia Adrenal Congênita e 

Fibrose Cística. 

 

 

Ações nas Anormalidades 

 

 Em caso de dúvidas quanto à verificação, comunicar ao enfermeiro. 
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FLUXO PARA ENTREGA DO TESTE DO PEZINHO REALIZADO PELAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ O 

NUPAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM(enfermeiro e técnico de 

enfermagem) 
 Após a coleta da amostra 
do Teste do Pezinho e sua 
secagem adequada de acordo 
com orientações e fluxos 
específicos, realizar as seguintes 
orientações para a entrega até 
os serviços do NUPAD 

 

UNIDADE DE SAÚDE 
Acolher o Recém-nascido e 

encaminhar para o 
exame do Teste do 
Pezinho (ideal entre o 3º 
e 5º dia de vida) 

MOTOBOYS 
 

 Recolher o Malote das unidades de saúde nos dia já pré- estabelecidos; 

 Entregar o malote no Distrito de referência e AGUARDAR neste local para que sejam SEPARADOS e 
CONFERIDOS os Envelopes Carta Resposta pelo responsável pelo distrito. 

 

 

 Colocar cada amostra coletada dentro do seu envelope 
específico (conferir dados de nome e código). 

 Reunir todos os envelopes com suas amostras coletadas e 
colocá-los dentro do “Envelope Carta Resposta”. 

 Preencher o “Chequinho” (impresso com relação de nome 
e código) em duas vias: uma via dentro do Envelope Carta 
Resposta e outra via grampeada na parte de fora do 
mesmo. Fechar o envelope adequadamente. 

 Preencher caderno de protocolo da unidade com os 
dados do código de cada amostra coletada e a data a ser 
enviada ao Distrito. 

 Colocar o “Envelope Carta Resposta” dentro da bolsa do 
malote da unidade sempre com antecedência ao dia 
programado do malote distrital. 

“O motoboy não é responsável em fazer a cobrança do 
envio das amostras e a checagem do protocolo se dará no 
Distrito”. 

DISTRITO SANITÁRIO 
 

 RECEBER o malote e SEPARAR os Envelopes Carta Resposta das unidades de saúde; 

 CONFERIR os “chequinhos’ e completá-los se houver necessidade; 

 Colocar todos os “Envelopes Carta Resposta” com seus devidos “chequinhos” num único envelope/ pasta 
(OU relacioná-los numa lista). Escrever por fora do envelope/pasta o nome do Distrito e seu conteúdo; 

 Entregar ao motoboy este envelope/pasta para que possa ser encaminhado ao Protocolo da SMS. 

 Assinar o caderno de protocolo das unidades de saúde, declarando recebimento dos Envelopes Carta 
Resposta. 

 
 

PROTOCOLO (SMS) 

 Receber os envelopes e conferir; 

 Encaminhar diariamente para Faculdade de Medicina ao setor “AMOSTRA DO NUPAD”. Endereço: Av. 
Alfredo Balena, 190. Belo Horizonte. 

 

 SETOR “AMOSTRA DO NUPAD” - FACULDADE DE 
MEDICINA 

 Receber os Envelopes  

 Assinar o “Chequinho” ou lista dos códigos para 
que o motoboy entregue no Setor de Protocolo 
da SMS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
 

AO NUPAD - REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE EXAME DE TRIAGEM NEONATAL (TESTE DO PEZINHO) 

UNIDADE DE SAÚDE:                                                                                          DATA DE ENVIO: 

 

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL: 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

 

 

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL: 
  

CÓDIGO DO NUPAD NOME DO RECÉM NASCIDO DATA DA COLETA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

AO NUPAD - REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE EXAME DE TRIAGEM NEONATAL (TESTE DO PEZINHO) 

UNIDADE DE SAÚDE:                                                                                          DATA DE ENVIO: 

CÓDIGO DO 
NUPAD 

NOME DO RECÉM NASCIDO DATA DA COLETA 
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ANEXO 13-FLUXOGRAMA SOBRE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL– TESTE DA ORELHINHA NA 

UNIDADE DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE DE SAÚDE  

(Técnico de Enfermagem ou 

Enfermeiro) realiza 

abordagem 

Informar e acolher a 

mãe/responsável sobre a 

importância da Triagem 

Neonatal (teste do pezinho) 

e Triagem Auditiva Neonatal 

(TAN) 

Sim Não 

Criança comparece 

com mãe/ 

responsável na UBS  

A idade da 

criança está 

entre o 3º dia 

ao 90º dia de 

vida?* 

 

Realizou a 

Triagem 

auditiva 

Neonatal? 

 

A EQUIPE DE SAÚDE OU RESPONSÁVEL 

DO RN 

1. Agendar o exame de triagem 

auditiva no telefone: 3352-3146 

com Cleuza ou Natália, no 

horário 8 às 11:30 e 13:30 às 

17:00 hs. 

2.   Anotar a data e horário do 

exame no “chequinho”. Atentar 

quanto às orientações, os 

documentos, local (Centro 

Materno Infantil) e a data do 

exame**. 

 

Não 

Sim 

Garantir o 

acompanhament

o da puericultura 

na Unidade de 

Saúde. 

Garantir o 

acompanhamento da 

puericultura na 

Unidade de Saúde: 

Discutir com o 

fonoaudiólogo do NASF 

de referência a 

necessidade de 

avaliação/ consulta 

 

Manter o acompanhamento da 

puericultura na Unidade de 

Saúde. Verificar se o RN realizou a 

TAN e seu resultado 

IMPORTANTE 

*A TAN deve ser realizada 

preferencialmente até o 30º dia 

de vida, ou ainda dentro dos 

primeiros 3 meses de vida, para 

atendimento apropriado antes 

dos 6 meses. 

**Orientar o responsável do RN 

no dia do exame a manter a 

criança acordada e ativa antes 

de chegar à clínica, para que 

possa dormir durante a 

realização da TAN.      Levar 

Certidão de nascimento, 

Caderneta da Criança, Cartão 

Nacional do SUS da 

mãe/criança. 
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ORIENTAÇÕES SOBRE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL –TAN – TESTE DA ORELHINHA NA 

UNIDADE DE SAÚDE 

A Triagem Auditiva Neonatal é um exame para avaliar a integridade da função 

auditiva e deve ser realizado em todos os recém nascidos e não apenas nos que possuem 

fator de risco para doença auditiva. Há estimativa que 10% dos RNs vivos apresentam 

indicadores de risco de deficiência auditiva (IRDA). Metade dos casos de deficiência 

auditiva pode ser prevenida e seus efeitos minimizados, se forem realizados o diagnóstico 

e a intervenção precoce.   

ORIENTAÇÕES DURANTE AS AÇÕES DO 5º DIA DE VIDA DO RECÉM NASCIDO A RESPEITO DA 

TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL: 

 Verificar se o Recém-Nascido (RN) já realizou o exame de Triagem Neonatal (TAN) 

na Caderneta da Criança ou resultado à parte.  

 A TAN deve ser realizada preferencialmente até o 30º dia de vida, ou ainda dentro 

dos primeiros 3 meses de vida, para atendimento apropriado antes dos 6 meses. 

 Se o RN não fez o exame e estiver dentro da faixa etária preconizada, fazer contato 

telefônico diretamente no Centro Materno Infantil para seu agendamento. Telefone: 

3352-3146, horário 8 às 11:30 e 13:30 às 17:00 hs, com Cleuza ou Natália.  A mãe ou 

responsável do RN também poderá agendar o exame por esse telefone. Fornecer o 

“chequinho de informações da TAN” a este responsável com as devidas 

orientações, documentação necessária, data e endereço.  

 Orientar os responsáveis da criança a levar: Certidão de Nascimento, Cartão 

Nacional do SUS da criança/ mãe e a Caderneta de Vacina da criança no dia da 

realização da TAN.  

 Orientar o responsável do RN no dia do exame a manter a criança acordada e 

ativa antes de chegar à clínica, para que possa dormir durante a realização da 

TAN. O exame é rápido e não provoca dor. 

 No retorno da criança à consulta de puericultura, verificar o resultado da TAN e a 

necessidade de reteste e tratamento. Manter o acompanhamento da puericultura 

na Unidade de Saúde. Verificar se o responsável está levando a criança nas 

consultas agendadas fora da unidade de saúde. 

 

 

 

Modelo de “Chequinho” para facilitar o agendamento da Triagem Auditiva (TAN) 

quando não realizada na Maternidade ao nascimento. Os responsáveis do RN 

poderão fazer seu agendamento por telefone: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA DE CONTAGEM- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SUS 

  TESTE DA ORELHINHA- Triagem Auditiva Neonatal – ligar imediatamente após consulta do seu recém-nascido  

Agendamento no telefone: 3352-3146, horário 8 às 11:30 e 13:30 às 17 horas com Cleuza ou Natália                              

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:●Levar Certidão de Nascimento, Cartão de Vacina/ Caderneta da Criança, Cartão 

Nacional do SUS da mãe e criança    ●É um exame rápido e não provoca dor. Tentar deixar a criança acordada antes 

de chegar a Maternidade, pois no momento do exame a criança tem que estar dormindo.DATA DO EXAME: 

____________ ás ___:___ horas. LOCAL: MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM- “CENTRO MATERNO INFANTIL”-AV. 

JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, 4495-  NOVO ELDORADO- procurar recepção do PA obstétrico 
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ANEXO 14-MEDICAMENTOS QUE A ENFERMAGEM PODE PRESCREVER 
 

De acordo com a Portaria 001/99 SMS e Norma Técnica 001/15, que trata da 

delegação de atribuições aos enfermeiros da área de atenção básica da Secretaria 

Municipal de Saúde de Contagem, estão relacionados abaixo, os medicamentos que 

podem ser prescritos ou transcritos pelos enfermeiros (as). 
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Obs: Enfermeiros (as) não podem justificar ou colocar CID nas receitas para aumentar seu tempo de 
atendimento. 

 
Assistência Farmacêutica de Contagem/ Atenção Básica– Novembro2019 

 
Arquivos gerais/ rotinas/ Boletins e normas/ Medicamentos que a enfermagem pode 

prescrever/transcrever 2015 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


