
Saúde da Criança e do Adolescente 

Acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento 

Introdução 

Caro cursista, 
Estamos dando início ao módulo: Atenção e Gestão do Cuidado da Criança e do Adolescente. 
Para dar-lhes as boas vindas, apresentamos o prof. Dr. Almir de Castro Neves, autor do conteúdo 
deste módulo confira no vídeo. https://www.youtube.com/watch?v=OVX35ZFUjNo 
 
Os temas desse módulo introduzem um 

importante conceito para organização dos 

serviços, que é a vigilância à saúde da 

criança. Entendemos que essas ações 

possibilitam o desenvolvimento de algumas 

habilidades necessárias a todo profissional 

de saúde, especialmente os que atuam na 

atenção primária, como a comunicação 

adequada com a população e o 

conhecimento da realidade de saúde, 

sociocultural e psicossocial da comunidade 

em que atua. Por isso, essas ações são 

consideradas estruturantes da assistência à 

saúde da criança. 

Nesta primeira aula, iremos abordar a 

questão do acompanhamento do 

crescimento e do desenvolvimento da 

criança e esperamos que, ao final, você seja 

capaz de... Veja na imagem ao lado. 

No próximo tópico vamos focalizar a organização das ações de acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantis em seu serviço de saúde. Começaremos avaliando 

as condições de vida e saúde das crianças de sua área de saúde e pretendemos que você 

consiga, ao final, propor alterações significativas na forma de trabalho de sua equipe. 
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Saúde da Criança e do Adolescente 

Acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento 

Organização das ações da equipe de saúde 

Neste tópico veremos algumas das dificuldades apontadas pelos profissionais de 
saúde para realizar o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil 
de maneira sistemática. Mas antes de discutirmos sobre essas dificuldades, vamos 
refletir sobre a importância de se investir na primeira infância? 

Tem por características sua baixa complexidade tecnológica e sua elevada eficácia na 
prevenção de problemas nutricionais, na vigilância à saúde e na promoção de hábitos 
saudáveis de vida. 
Por essas razões, desde que foi implantado como uma ação básica de saúde, o 

acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento vem apresentando impacto 

surpreendente na morbimortalidade infantil. No entanto, frequentemente, os 

profissionais de saúde se deparam com dificuldades objetivas para implementar essas 

ações voltadas para o infante. O acompanhamento do crescimento e do 

desenvolvimento é uma das cinco “ações básicas de saúde”; as outras são 

“amamentação”, “imunizações”, “controle das IRA” e “controle da diarreia”. 

Você sabe qual a importância de se investir na primeira infância? 

Na matéria do Jornal do Brasil Estudos mostram a Importância da Primeira Infância 
para a qualidade de vida acesso pelo link: http://www.jb.com.br/ciencia-e-
tecnologia/noticias/2016/11/14/estudos-mostram-importancia-da-primeira-infancia-
para-qualidade-de-vida/ De forma bem mais geral, essa importância é explicada na 
ilustração. 

Crescimento e Desenvolvimento 
O acompanhamento do crescimento e do 

desenvolvimento é considerado o eixo integrador e 

central de todas as ações de saúde da criança.  
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 São listados dois grupos de crianças consideradas em situações de risco. Clique nos 
grupos para ler a informação. 

Sua equipe já desenvolve alguma ação planejada para as 
crianças de zero a cinco anos? Como ela se organiza? Quem são 
os responsáveis? Como é a adesão das famílias? Qual tem sido 
o impacto dessas ações na saúde das crianças? 

 Conhecer a realidade atual em que você atua. 
- Definir claramente o que se deseja fazer. 
- Prever o que deve ser para alcançar os objetivos 
propostos. 
- Utilizar os recursos existentes da melhor forma 
para concretização. 
- Avaliar os resultados obtidos (Fonte: OPAS, 2000). 

Identifique os pontos que você e sua equipe gostariam de avançar. Quais são os 
pontos facilitadores para a realização de uma nova proposta de trabalho? Quais as 
dificuldades atuais? 
Esses são alguns aspectos que você precisa considerar para planejar as ações de 
saúde de um modo geral. 

São crianças em risco, mas que poderão 
ser acompanhadas pela equipe, porém 
com calendário especial. 
• Mãe com baixa escolaridade; 
• Mãe adolescente; 
• Mãe deficiente mental; 
• Mãe soropositiva para HIV, 

toxoplasmose ou sífilis com criança 
negativa para essas doenças; 

• Morte materna; 
• História de óbito de menores de 1 ano 

na família; 
• Condições ambientais, sociais e 

familiares desfavoráveis; 
• Pais ou responsáveis dependentes de 

drogas lícitas e ilícitas; 
• Recém-nascido retido na maternidade; 
• Desnutrição; 
• Internação prévia. 

São crianças que necessitarão de 
acompanhamento do pediatra e/ou de 
outros especialistas, mas deverão manter 
acompanhamento concomitante com a 
equipe de saúde. 
 
• Baixo peso ao nascer; 
• Prematuridade; 
• Desnutrição grave; 
• Triagem neonatal positiva para 

hipotiroidismo, fenilcetonúria, anemia 
falciforme ou fibrose cística; 

• Intercorrências importantes no período 
neonatal notificadas na alta hospitalar; 

• Crescimento e/ou desenvolvimento 
inadequados. 



(Adaptado da Caderneta de Saúde da Criança: passaporte da cidadania – Acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento infantil. Ministério da Saúde, 2015, 92p) 

Considerando a qualidade de atendimento à criança, de forma consequente, o 
Ministério da saúde propõe o Calendário Mínimo de Consultas para a Assistência à 
Criança, conforme segue abaixo: 

Algumas crianças necessitam de maior atenção e devem ser vistas com maior 
frequência. As informações levantadas servirão também para você estimar quantos 
atendimentos por mês serão necessários para acompanhar o crescimento e o 
desenvolvimento de todas as crianças de sua comunidade. O Ministério da Saúde 
preconiza um calendário mínimo de atendimentos, mostrado no quadro a seguir, para as 
crianças menores de cinco anos, que não se encontram nas situações de risco discutidas 
anteriormente. Para aquelas em situação de risco, o intervalo entre os atendimentos pode 
variar, mas nunca deverá ser superior a 30 dias no primeiro ano de vida. 
Existem várias modalidades de atendimento à criança. Cada uma delas cumpre objetivos 
específicos e poderá ser realizada por diferentes profissionais da equipe de saúde, de 
acordo com sua formação, suas habilidades pessoais, sua disponibilidade etc. A 
utilização das várias modalidades de atendimento é uma excelente estratégia de 
abordagem, pois permite envolver toda a equipe no acompanhamento da criança, 
possibilita uma abordagem integral da saúde e ajuda a equacionar a agenda dos 
profissionais. A escolha das modalidades de atendimento dependerá, então, das 
características da população assistida pela equipe, mas, também e principalmente, das 
características da própria equipe. Vejamos algumas possibilidades clicando nos 
assuntos abaixo: 

O ministério da saúde recomenta o seguinte esquema para as consultas de rotina: 

1ª 
semana 

1º mês 2º mês 4º mês 6º mês 9º mês 
12º 
meses 

18º 
meses 

24º 
meses 

A partir dos 2 anos de idade, as consultas de rotina devem, no mínimo, serem anuais próximas ao mês de 
aniversário. 

Objetivos 
Captar crianças para o acompanhamento; 
Verificar: 
• Condições gerais da mãe e da criança; 
• Presença de situações de risco; 
• Caderneta de Saúde da Criança; 
• Cuidados de higiene; 
• Uso correto dos medicamentos prescritos. 
O cirurgião-dentista também pode fazer a visita, inclusive para orientar a respeito do aleitamento 
materno como estratégia do bom desenvolvimento dos maxilares, higiene bucal do 
bebê/criança, etc; 
Incentivar o aleitamento materno; Buscar faltosos. 
Responsáveis 
Agente Comunitário de Saúde (ACS); Auxiliar de enfermagem; Enfermeiro; Médico 



Objetivos 
RN: 
Atualizar a Caderneta de Saúde da Criança; 
Verificar sinais gerais de perigo; 
Verificar icterícia; 
Coletar material para Triagem Neonatal; 
Vacinar BCG e anti-hepatite B; 
Avaliar a amamentação e orientar; 
Orientar sobre os cuidados com o bebê; 
Captar para acompanhamento e agendar puericultura. 
Mãe 
Verificar estado geral, sinais de infecção e hemorragia; 
Vacinar anti-rubéola e antitetânica (quando for o caso); 
Encaminhar para consulta pós-parto. 
Responsáveis 
Auxiliar de Enfermagem; Enfermeiro 

Objetivos - Médico 
Avaliar crescimento, desenvolvimento, alimentação e vacinas; 
Realizar diagnósticos clínicos; 
Orientar: alimentação, vacinação, estimulação, higiene, prevenção de acidentes e doenças, uso 
correto de medicamentos prescritos; 
Preencher a Caderneta de Saúde da Criança. 
Solicitar exames complementares; 
Prescrever medicamentos; 
Encaminhar para consultas especializadas. 
Responsáveis 
Médico 

Objetivos - Enfermeiro 
Avaliar crescimento, desenvolvimento, alimentação e vacinas; 
Orientar: alimentação, vacinação, estimulação, higiene, prevenção de acidentes e doenças, uso 
correto de medicamentos prescritos; 
Preencher a Caderneta de Saúde da Criança. 
Responsáveis 
Enfermeiro 

Objetivos 
Avaliar e promover o crescimento e desenvolvimento; 
Avaliar e promover o aleitamento materno e a alimentação de desmame; 
Atividade de educação para a saúde com a participação dos pais ou responsáveis pela criança, 
com ênfase em: 
•prevenção de doenças e acidentes; 
•higiene; 
•aspectos da educação infantil; 
•outros temas sugeridos pelos participantes. 
Preencher a Caderneta de Saúde da Criança. 
Responsáveis 
Agente Comunitário de Saúde (ACS); Auxiliar de enfermagem; Enfermeiro e Médico 



Falando em grupo educativo... 
Considerando as modalidades no atendimento à saúde da criança, pode-se destacar o 
grupo educativo, que permite o compartilhamento de informações coletivas, a troca de 
experiências, etc. Isso possibilita a diminuição da demanda espontânea por atendimento 
na área da saúde da criança. Veja o vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=VGNiONwjrGY que descreve uma experiência 
exitosa relatada pelo prof. Almir. Acompanhar o crescimento e o desenvolvimento é uma 
excelente oportunidade para promover a saúde integral da criança.  
Pensando na promoção da saúde integral da criança, o acompanhamento do 
crescimento não deve ser tratado apenas como um momento para coletar dados 
antropométricos. Essa é também a melhor oportunidade para a orientação dos pais 
sobre os cuidados básicos indispensáveis à saúde de seu filho. A equipe de saúde deve 
preparar-se para abordar, individual ou coletivamente, os seguintes aspectos da 
prevenção de problemas e da promoção da saúde da criança: 
Estimular o aleitamento materno exclusivo até seis meses; Orientar o processo de 
desmame e a alimentação complementar apropriada após os seis meses; Verificar o 
calendário vacinal, dando as orientações necessárias; Acompanhar o desenvolvimento 
psicomotor, social e afetivo da criança; Orientar a estimulação psicomotora e a atividade 
física adequada a cada faixa etária; Indicar a profilaxia/tratamento da anemia ferropriva 
de maneira sistemática; Avaliar a saúde bucal e orientar a higiene oral; Orientar sobre os 
riscos e as formas de prevenção de acidentes em cada faixa etária; Avaliar a acuidade 
visual e auditiva e referenciar precocemente ao especialista, quando necessário; e 
Reconhecer e tratar as intercorrências patológicas e eventos importantes para a saúde. 
 
Pesquisa 
Lançado em 2004 pelo Ministério da Saúde, o Pacto Nacional pela Redução da 
Mortalidade Materna e Neonatal, consiste em otimizar a ida da criança e da mãe ao 
serviço de saúde no 5º dia de vida para a realização do “Teste do Pezinho”, além de 
propor ações de vigilância à saúde do binômio mãe-filho no pós-parto imediato. 
Com base nisso, é importante que você reflita sobre o que é feito no seu território e o que 
precisa ser implementado para reduzir a mortalidade materna e infantil, considerando o 
que sua equipe pode fazer de imediato e que infraestrutura é necessária para a 
implementação das demais ações pactuadas. Para ler mais informações acesse os links: 
 
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_1/aula1_to
pico2_pacto_nacional_reducao_mortalidade_materna_neonatal.pdf 
 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0021-75572008000500012&script=sci_arttext 
 
http://www.brasil.gov.br/saude/2011/10/pacto-pela-reducao-da-mortalidade-infantil 
 
http://www.scielo.br/pdf/rbgo/v37n12/0100-7203-rbgo-37-12-00549.pdf 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VBpa-f-6-KE 
 
http://www.brasil.gov.br/saude/2014/06/teste-do-coracaozinho-agora-e-obrigatorio-na-
triagem-neonatal-do-sus/ 
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Vimos até agora a importância de a equipe se organizar para realizar o acompanhamento 
do crescimento e do desenvolvimento das crianças de sua área de abrangência. Você 
também já refletiu sobre uma proposta de trabalho compatível com sua realidade. 
Vamos, então, discutir como proceder para avaliar, registrar e analisar o crescimento de 
uma criança. Vamos lá! 
 
 
 
 
 

Acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento 

Acompanhamento do crescimento infantil Tópico 3 

Acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento 

Neste tópico vamos discutir como proceder para avaliar, registrar e analisar o 
crescimento de uma criança. Discutiremos também a hora de intervir quando o 
crescimento for considerado insatisfatório e como orientar a família quando a criança 
estiver crescendo bem. Por fim, no último tópico, discutiremos sobre como acompanhar 
o desenvolvimento infantil. 
Affonso Romano de Sant’Anna mostra, de forma poética, que o crescimento é, 
sobretudo, um processo. Você Concorda? Sendo o crescimento um processo, 
caracterizado pelo aumento do número e do tamanho das células, é necessário que o 
seu acompanhamento seja feito ao longo do tempo, ou seja, de maneira longitudinal. 
Afinal, as crianças crescem “num ritual de obediência orgânica e de desobediência civil”, 
não é? 
As avaliações transversais (aquelas baseadas em uma única medida) servem apenas 
para termos uma impressão inicial sobre o estado nutricional da criança, mas não 
refletem o processo de crescimento em si. Uma única medida corporal (altura, por 
exemplo) também não é capaz de refletir a harmonia do processo de crescimento. Por 
isso, é importante também a obtenção de mais de uma medida corporal, pois uma 
criança que está crescendo bem deve fazê-lo de maneira harmônica, seguindo um 
mesmo canal de crescimento ao longo da infância e da adolescência, ou seja, deve ter 
um ritmo constante. 
 
Há um período em que os pais vão ficando órfãos de seus próprios filhos. É que as 
crianças crescem independentes de nós, como árvores, tagarelas e pássaros 
estabanados. Crescem com uma estridência alegre e, ás vezes, com alardeada 
arrogância. 
Mas não crescem todos os dias, de igual maneira, crescem de repente. Um dia, sentam-
se perto de você no terraço e dizem uma frase com tal maneira que sente que não pode 
mais trocar as fraldas daquela criaturinha. 
Onde é que andou crescendo aquela danadinha que você não percebeu? Cadê a pazinha 
de brincar na areia, as festinhas de aniversários com palhaços e o primeiro uniforme do 
maternal? 
A criança está crescendo num ritual de obediência orgânica e desobediência civil. (...) 
Autor: Affonso Romano de Sant’Anna 
 
 

Saúde da Criança e do Adolescente 
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Affonso Romano de Sant’Anna mostra, de forma poética, que o crescimento é, 
sobretudo, um processo. Você Concorda? Sendo o crescimento um processo, 
caracterizado pelo aumento do número e do tamanho das células, é necessário que o 
seu acompanhamento seja feito ao longo do tempo, ou seja, de maneira longitudinal. 
Afinal, as crianças crescem “num ritual de obediência orgânica e de desobediência civil”, 
não é? 
As avaliações transversais (aquelas baseadas em uma única medida) servem apenas 
para termos uma impressão inicial sobre o estado nutricional da criança, mas não 
refletem o processo de crescimento em si. Uma única medida corporal (altura, por 
exemplo) também não é capaz de refletir a harmonia do processo de crescimento. Por 
isso, é importante também a obtenção de mais de uma medida corporal, pois uma 
criança que está crescendo bem deve fazê-lo de maneira harmônica, seguindo um 
mesmo canal de crescimento ao longo da infância e da adolescência, ou seja, deve ter 
um ritmo constante. 
Habitualmente, acompanhamos essa harmonia no processo de crescimento através da 
antropometria sequencial das crianças. Existem vários índices antropométricos, mas os 
que mais nos interessam são peso/idade, altura/idade e perímetro cefálico/idade. Cada 
índice nos fornece informações diferentes sobre o crescimento da criança, como 
mostrado no quadro a seguir. 
 
 
 
 
 

ÍNDICES ANTROPOMÉTRICOS CARACTERÍSTICAS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

Peso/idade 

•Altera-se precocemente em diversos 
agravos 
•Obtêm-se com facilidade. 
•Apresenta relação com "bem-estar" 
geral. 

•Balança horizontal (até 16kg) 
•Balança plataforma tipo adulto 

Altura/idade 
•Altera-se tardiamente em relação à 
desnutrição 
•Revela processo crônico 

•Régua antropométrica horizontal 
•Régua antropométrica vertical ou de 
parede 

Perímetro cefálico/idade 

•Altera-se em eventos de gravidade 
relacionados ao sistema nervoso central 
•É útil até os 2 anos 
•Fita métrica 

•Fita métrica 

Reflexão 
Até aqui vimos algumas características do crescimento da criança: 
é um processo dinâmico e contínuo; deve ser harmônico; deve ter um ritmo constante. 
O Registro das medidas 
Uma outra característica importante do processo de crescimento é sua variabilidade 
individual. Isso significa que cada criança cresce de maneira diferente da outra e que isso 
é determinado por sua herança genética e pelas influências do meio ambiente em que ela 
vive. Pode-se imaginar que isso determina um amplo espectro de formas de crescer. 
Nosso problema é definir quando isso é normal ou não. 
Observação 
Para resolver esse problema, foram criadas curvas de referência, nas quais o crescimento 
de uma criança pode ser comparado ao de outras da mesma idade, sabidamente sadias e 
com suas necessidades atendidas. Assim, a melhor maneira de registrar os dados 
antropométricos e analisar o crescimento de uma criança é utilizar as chamadas curvas de 
referência 
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A Caderneta de Saúde da Criança (CSC) foi implantada pelo Ministério da Saúde a partir 
de 2005 para substituir o Cartão da Criança, e reúne o registro dos mais importantes 
eventos relacionados à saúde infantil. Clique nas cadernetas ao lado publicadas em 
2015. 
Como vimos, a CSC é um instrumento muito útil para o acompanhamento da saúde da 
criança. Agora, vamos conhecer o caso da Estefani Lorraine e refletir sobre como a CSC 
pode nos ajudar a cuidar de sua saúde. 
Uma outra característica importante do processo de crescimento é sua variabilidade 
individual. Isso significa que cada criança cresce de maneira diferente da outra e que 
isso é determinado por sua herança genética e pelas influências do meio ambiente em 
que ela vive. Pode-se imaginar que isso determina um amplo espectro de formas de 
crescer. Nosso problema é definir quando isso é normal ou não. 
 

Caderneta do menino -  
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_crianca_menino_10ed.pdf 
 

Caderneta da menina -  
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_crianca_menina_10ed.pdf 
 
A atual CSC teve sua origem no início dos anos 80, quando o Programa de Atenção 
Integral à Saúde da Criança (PAISC) foi implantado no Brasil. O Cartão da Criança foi o 
primeiro instrumento de acompanhamento do crescimento proposto pelo PAISC e foi 
instituído na tentativa de melhor documentar o processo de crescimento e sistematizar o 
calendário de imunizações, uniformizando, assim, essas ações no território nacional. 
Esse instrumento veio sendo aprimorado ao longo dos anos com a introdução de 
aspectos, como o desenvolvimento neuropsicomotor e cidadania, até chegarmos ao 
modelo atual, sob a forma de uma caderneta. 
As ações do PAISC tinham em comum a comprovada eficácia, a reduzida complexidade 
tecnológica e a possibilidade de organização da assistência à criança, o que é 
particularmente importante no Acompanhamento do Crescimento e do Desenvolvimento. 
Chamaremos de “nova CSC” a caderneta disponibilizada pelo Ministério da Saúde a partir 
de 2007, cujas características e maneira de utilizar discutiremos mais adiante. Como 
vimos, a CSC é um instrumento muito útil para o acompanhamento da saúde da criança. 
Agora, vamos conhecer o caso da Estefani Lorraine e refletir sobre como a CSC pode nos 
ajudar a cuidar de sua saúde.  
Um dos importantes avanços da CSC é vincular a saúde da criança com a saúde da mãe. 
Por isso, foram criados espaços para registrar os dados sobre a gravidez e o parto na 
CSC. As informações sobre este período se perdem com facilidade, principalmente se o 
pré-natal foi feito em outro serviço, diferente daquele em que a criança está sendo 
acompanhada. A própria mãe, com o tempo, acaba se esquecendo de informações 
importantes da gravidez e do parto. O registro dos acontecimentos dessa fase da vida da 
criança na CSC é uma garantia de que essas informações não serão perdidas. Pelo 
menos até os 10 anos, não é? 
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Estefani Lorraine da Silva é filha de Beatriz Pereira da Silva e João Antônio da Silva, que 
se mudaram recentemente para a Vila do Totó, no Planalto Pici. A enfermeira Alice, 
responsável por essa área, recebeu D. Beatriz e Estefani no acolhimento, pela primeira 
vez, em agosto de 2017. Analisando a Caderneta de Saúde da Criança de Estefani, Alice 
informou-se de que a menina nascera no dia 14/05/2017 de parto vaginal a termo, no 
Hospital César Cals, com Apgar de 9 no 5º minuto, pesando 2.950 granas, 49 cm de 
comprimento e 35 cm de perímetro cefálico (PC). Sua mãe iniciaria o pré-natal no 4º mês 
de gravidez, fizera 5 consultas e realizou todos os exames solicitados, cujos resultados 
foram normais. A menina recebera alta da maternidade com a mãe, sem intercorrências 
perinatais. A mãe fora orientada a amamentar Estefani exclusivamente ao seio e a levá-la 
ao Centro de Saúde no 5º dia de vida para fazer o “Teste do Pezinho”. 
A criança estava com as vacinas em dia. A mãe também informou que, desde os 2 
meses de vida, Estefani sorri quando brincam com ela. Como Estefani estava sem 
queixas naquele momento, Alice agendou uma consulta de puericultura com o médico da 
equipe e parabenizou D. Beatriz por ter trazido a Caderneta de Saúde da Criança. 
 
Interpretando as informações e tomando decisões 
Até este momento, já discutimos a importância de escolher o instrumento adequado 
para medir a criança, vimos detalhes da técnica de antropometria em crianças e como 
registrar os dados antropométricos nos gráficos da nova CSC. O próximo passo é 
interpretar as informações obtidas : 
 
 
 
 
 
 
 

O traçado da curva de crescimento deve estar bem visível, pois é exatamente esse efeito 
visual que discutiremos com as famílias e que nos orientará sobre como está o 
crescimento da criança. 
 
Vimos, anteriormente, que a avaliação transversal é importante, mas não suficiente para 
analisarmos adequadamente o crescimento da criança. Para uma avaliação mais 
precisa, é necessário analisar, principalmente, o traçado da curva de peso, isto é, a 
inclinação da curva. Você conseguirá essa informação unindo os pontos 
correspondentes às medidas obtidas em atendimentos anteriores. Na lateral do gráfico, 
há uma legenda indicando as três inclinações possíveis para uma curva de crescimento, 
como mostrado no quadro ao lado. 
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O que podemos concluir com isso? 
Concluímos que precisamos das duas informações – a posição do ponto no gráfico e a 
inclinação da curva – para avaliarmos o crescimento de uma criança. No quadro a seguir, 
essas duas informações foram agrupadas para que você possa identificar algumas 
situações encontradas em crianças menores de cinco anos e escolher a melhor conduta. 
Observe que, para cada situação, teremos uma conduta específica. 
Condutas recomendadas para algumas situações de crescimento da criança até 5 anos 
de idade 
 
 
 
 
 
 
 

Uma avaliação completa deve incluir também a análise do crescimento do perímetro 
cefálico e uma maior conscientização da importância da análise mais ampla, tendo 
assim mais dados da criança. A interpretação desses índices antropométricos difere da 
do peso quanto aos percentis de normalidade. Enquanto nas curvas peso X idade, a 
faixa de normalidade vai do percentil 15 (- 2) ao percentil 85 (+ 2), para a estatura 
consideramos como normais todas as crianças acima do percentil 3 para a idade e, no 
PC, a faixa de normalidade vai do percentil 15 ao percentil 85. Para essas medidas não 
esperamos encontrar curvas descendentes. Desse modo, as curvas retificadas indicam 
perigo e as curvas ascendentes significam crescimento satisfatório. Veja os algoritmos 
para tomada de condutas, baseados nos índices altura X idade e PC X idade. 
Observe os Algoritmos 1 e 2. Eles orientam como avaliar e conduzir situações 
relacionadas ao crescimento da altura e do PC. 
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“Nossa” paciente passou por uns maus pedaços, hein? 
Estefani Lorraine nasceu em excelentes condições e teve 
um ganho satisfatório de peso até os três meses (ponto na 
área verde e curva ascendente). Ela vinha recebendo leite 
materno até aquele momento, mas, como a mãe voltou a 
trabalhar, estava agora recebendo mamadeiras de leite e 
sucos. A equipe iniciou adequadamente o sulfato ferroso, 
mas talvez pudesse também ter oferecido algumas dicas 
de como retirar o leite materno e armazená-lo para que 
Estefani pudesse recebê-lo enquanto a mãe trabalhava.  

“Nossa” paciente passou por uns maus pedaços, hein? Estefani Lorraine nasceu em 
excelentes condições e teve um ganho satisfatório de peso até os três meses (ponto na 
área verde e curva ascendente). Ela vinha recebendo leite materno até aquele momento, 
mas, como a mãe voltou a trabalhar, estava agora recebendo mamadeiras de leite e 
sucos. A equipe iniciou adequadamente o sulfato ferroso, mas talvez pudesse também 
ter oferecido algumas dicas de como retirar o leite materno e armazená-lo para que 
Estefani pudesse recebê-lo enquanto a mãe trabalhava. Apesar do crescimento 
satisfatório, é preocupante o fato de a criança ter ficado sem ser atendida na UBS por 
três meses, numa das fases mais vulneráveis da infância. D. Beatriz novamente “sumiu” 
da UBS por cerca de dois meses e, quando trouxe Estefani, seu peso já estava no 
percentil 3 (limite entre as áreas amarela e vermelha). Seu ganho de peso nesse período 
foi insatisfatório (curva retifi cada) e, agora, encontra-se em risco nutricional. A criança 
estava com diarreia nessa consulta, o que poderia explicar uma perda aguda de peso. 
Também havia sido totalmente desmamada. Poderíamos pensar também que sua 
alimentação não estivesse adequada. Seriam, então, três possíveis explicações para a 
situação da criança. Nessa consulta, a mãe foi orientada a oferecer líquidos em 
abundância para Estefani e a retornar em três dias para reavaliação. D. Beatriz também 
não atendeu a esta orientação. A criança, nesse momento, deveria ser incluída entre 
aquelas de risco, merecendo, portanto, uma atenção especial da equipe. Somente 
quando a agente comunitária fez a busca ativa é que Estefani voltou à UBS. Seu estado 
nutricional havia se agravado. Houve um ganho de peso muito pequeno (curva 
ascendente) e, aos 7 meses, a criança estava francamente abaixo do percentil 3, ou 
seja, estava desnutrida. Aparentemente não há explicações para esse fato, mas 
poderíamos cogitar se a alimentação estava sendo oferecida de forma e em quantidade 
adequadas, se o sulfato ferroso estava sendo administrado, se a criança estava 
recebendo os cuidados necessários (sua vacinação estava atrasada!). Por sua situação 
de risco, a equipe fez muito bem em programar uma visita domiciliar e em agendar 
consulta com o médico. Essa criança e essa família precisam de cuidados especiais! A 
aproximação com a equipe parece ter sido benéfi ca, pois, na última consulta, Estefani 
ganhou bastante peso e seu ponto chegou à área amarela. Sua condição passou de 
desnutrida para risco nutricional, revelando uma recuperação nutricional.  
Além de aprender a registrar e interpretar os dados antropométricos, relacionando-os 
com os acontecimentos da vida de Estefani, este caso nos ensinou também a 
importância do vínculo das famílias com a equipe de saúde e da necessidade de a 
equipe estar organizada para captar e acompanhar crianças em situação de risco. 
 



Alterações no crescimento do perímetro cefálico, de um modo geral, estão associadas 
a eventos de gravidade, principalmente às doenças neurológicas. Portanto, fique 
atento(a) a isso, especialmente quando estiver acompanhando uma criança com 
menos de dois anos de idade. O Algoritmo 2 mostra as principais condutas a serem 
tomadas em relação à medida do PC de uma criança. 
Observação: O algoritmo 2 utiliza os percentis 10 e 90 das curvas do NCHS (National 
Center Heathl Statistics), presentes na versão anterior da CSC; na CSC nova, as curvas 
são da OMS (Organização Mundial de Saúde), e utilizam os percentis 15 e 85. 

É também importante que você associe as medidas do PC com o 
desenvolvimento da criança, o que será discutido na próxima parte 
desta seção.  

Caso não se sinta capaz de avaliar com segurança o desenvolvimento de uma criança 
com PC no percentil > 90, peça ajuda ao pediatra de referência de sua equipe. Se o 
crescimento do PC de uma criança estiver no percentil < 10 ou > 90 e/ou a curva for 
ascendente ou retificada, você precisa providenciar uma avaliação com um 
neuropediatra para essa criança o mais rápido possível. Certifique-se de que o 
encaminhamento foi conseguido e que a criança está sendo devidamente 
acompanhada pelo especialista. 
 
Analisando conjuntamente as curvas de peso, altura e PC de Estefani, você deve ter 
chegado a conclusões interessantes sobre o processo de crescimento dela. 
Foi possível observar que, apesar de a criança ter atingido a faixa vermelha do gráfico 
de peso X idade, suas curvas de altura e de perímetro cefálico mantiveram-se dentro 
da área verde. Isso aconteceu porque, felizmente, a duração da desnutrição de 
Estefani foi pequena, isto é, uma desnutrição aguda. Houve apenas uma pequena 
mudança de percentil nos gráficos de altura e PC X idade entre o sexto e oitavo meses 
de vida, o que representa uma desaceleração global de crescimento. Com a 
recuperação do peso, as outras medidas também voltaram a aumentar. 
É possível que “os dias difíceis” por que passou Estefani não deixem marcas 
definitivas em seu crescimento! 
O primeiro passo para tratar do crescimento das crianças você já deu: aprendeu a 
reconhecer quando o crescimento de uma criança está fora dos padrões de 
normalidade. No entanto, não podemos desvincular o crescimento físico do 
desenvolvimento neuropsicomotor e da alimentação que a criança está recebendo, 
não é mesmo? 
 
Falta ainda um passo importante no acompanhamento do crescimento: o 
compartilhamento das informações com a família. Deixamos para discutir isso no 
próximo tópico, junto com o acompanhamento do desenvolvimento da criança. Espere 
mais um pouquinho e chegará lá! 



Acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento 

Tópico 4 Desenvolvimento infantil 

O conceito mais difundido de desenvolvimento infantil é o que diz tratar-se de um 
processo de aquisição de habilidades progressivamente mais complexas, que levam o 
indivíduo à independência e à autonomia. No entanto, devemos reconhecer as 
limitações desse conceito. 
Profissionais de outras áreas, como a psicologia e a pedagogia, certamente 
colocariam mais ênfase nos aspectos emocionais, cognitivos e das inter-relações com 
o ambiente e com as pessoas. É muito positivo conhecer a visão que os demais 
profissionais que lidam com a criança têm sobre o desenvolvimento infantil porque 
nos revela a amplitude e a complexidade do tema. 

Observação 
Você conhece a taxa de mortalidade infantil no município onde atua? Em qual período 
as crianças morrem? É importante que sabia responder a estes questionamentos para 
atuar na prevenção da mortalidade infantil no seu lócus de atuação. 
Assegurar a plenitude do desenvolvimento infantil significa dar ao indivíduo as 
condições mínimas essenciais para sua realização como ser humano, seja do ponto 
de vista emocional, profissional ou social. 
 

Saúde da Criança e do Adolescente 



Observação 
 
Você conhece a taxa de mortalidade infantil no município onde atua? Em qual período 
as crianças morrem? É importante que sabia responder a estes questionamentos para 
atuar na prevenção da mortalidade infantil no seu lócus de atuação. 
Assegurar a plenitude do desenvolvimento infantil significa dar ao indivíduo as 
condições mínimas essenciais para sua realização como ser humano, seja do ponto 
de vista emocional, profissional ou social. 
A taxa de mortalidade infantil no Brasil vem diminuindo progressivamente nos últimos 
20 anos. Isso significa que mais crianças de todos os estratos sociais vêm 
sobrevivendo às adversidades encontradas pela vida, o que coloca para toda a 
sociedade o desafio e o compromisso de assegurar a essas crianças o seu bem-estar 
e sua qualidade de vida. 
 
O Brasil atingiu a meta assumida no compromisso "Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio" de reduzir em dois terços os indicadores de mortalidade de crianças de até 
cinco anos. Segundo informações do 5º Relatório Nacional de Acompanhamento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (IPEA, 2014), o índice, que era de 53,7 
mortes por mil nascidos vivos em 1990, passou para 17,7 em 2011. A queda mais 
significativa registrada na mortalidade na infância ocorreu na faixa entre um e quatro 
anos de idade. Atualmente, o problema está concentrado sobretudo nos primeiros 27 
dias de vida do bebê, o período neonatal. 
Assegurar a plenitude do desenvolvimento infantil significa dar ao indivíduo as 
condições mínimas essenciais para sua realização como ser humano, seja do ponto 
de vista emocional, profissional ou social. Clique no vídeo ao lado para assistir. 
 
Leitura Complementar 
Leia o artigo “Avaliação das práticas e conhecimentos de profissionais da atenção 
primária à saúde sobre vigilância do desenvolvimento infantil”, clique no link: 
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_1/a13v1
9n6.pdf publicado na revista Cadernos de Saúde Pública, em 2003. Este é um dos 
poucos artigos no Brasil que avalia a atitude dos profissionais de saúde em relação ao 
acompanhamento do desenvolvimento. 
 
Observação 
Até agora já discutimos a importância de acompanhar sistematicamente o 
desenvolvimento, de seus determinantes. Para terminar, discutiremos como orientar 
as famílias quanto à estimulação de seus filhos. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=l3rWFpVt0NU 
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Momento de estimulação do desenvolvimento 
 
Vimos anteriormente que não são necessárias condições especiais para que o 
profissional de saúde possa avaliar o desenvolvimento de uma criança. Essa mesma 
mensagem pode ser passada aos pais sobre a estimulação de seus filhos. Toda e 
qualquer relação da criança com outra pessoa se constitui num momento de 
estimulação do desenvolvimento. Nos dias atuais, pode ser difícil para os pais destinar 
muito tempo para brincar ou para, simplesmente, ficar junto de seus filhos. Isto não 
impede que essas crianças sejam estimuladas! Como na foto mostrada, as atividades 
da vida diária, do cuidado com a criança, já são excelentes oportunidades de 
estimulação. Basta que sejam aproveitadas para isso! 
São momentos em que os olhares se cruzam, os corpos se tocam, as palavras são 
aprendidas, enfim, as relações se fortalecem e se enriquecem exatamente nesses 
momentos. Durante a consulta, observe esses aspectos quando pedir à mãe para tirar a 
roupa da criança para o exame ou na maneira como ela reage ao choro de seu filho. 

•O que ela tem a ver com a estimulação do 
desenvolvimento infantil? 
•Identifique a situação apresentada nesta imagem. Que tipo 
de contato se observa entre mãe e filho? 
•Você conseguiria avaliar a qualidade da relação mãe-filho 
por esta imagem? 
•Qual a sua opnião sobre ela? 
•O que você diria a esta mãe sobre a estimulação de seu 
filho? 

Ressalte as atitudes positivas da mãe, informando-a sobre a importância desses gestos 
para o desenvolvimento integral da criança. Chame a atenção para as habilidades que a 
criança já apresenta e outras que a família já poderá ajudá-la a adquirir e como fazê-lo no 
seu dia-a-dia. Lembre-se de que cada nova habilidade adquirida corres- ponde a um novo 
risco de acidentes domésticos, para os quais a família deverá estar atenta, porém sem 
limitar o processo de desenvolvimento de suas crianças. 
 
Então, o que achou? 
Para cada situação/problema, foi possível encontrar na nova CSC pelo menos um tipo de 
orientação/informação para ser compartilhada com a família, não é? 
 
A comunicação de qualidade deve ser um dos pilares da atenção à saúde. Na atenção 
primária, especialmente, trabalhamos frequentemente com propostas que envolvem 
mudanças de hábitos e de atitudes. A adesão a essas propostas está diretamente ligada 
a nossa capacidade de envolver as pessoas na solução de seus próprios problemas. 
 
Veja na revista, nas próximas páginas, como diagnosticar o sobrepeso e/ou a obesidade 
em crianças e adolescentes. 
 









Essas propostas devem ainda ser baseadas na realidade particular de cada um. Nesse 
sentido, o profissional de saúde deve ser capaz de oferecer as informações e orientações 
necessárias e suficientes para que as pessoas tomem suas próprias decisões. Significa 
dizer que não adianta executarmos corretamente todos os procedimentos que discutimos 
aqui se não formos capazes de fazer com que os pais de nossas crianças participem e 
compartilhem de todo esse processo. 

 
Afinal, serão eles os responsáveis por oferecer aos filhos as melhores condições possíveis 
para crescer e se desenvolver. Diria o “Velho Guerreiro”: Quem não comunica, se trumbica! 
 
Chegamos ao fim desta aula! Você teve a oportunidade de discutir toda a organização da 
assistência à criança, incluindo aspectos técnicos do acompanhamento do crescimento e 
do desenvolvimento. Na próxima aula você encontrará o conteúdo sobre amamentação e 
alimentação da criança menor de cinco anos. A abordagem adequada destes temas é uma 
poderosa ferramenta de prevenção de agravos e promoção da saúde infantil. Bom 
trabalho! 



Unidade 2 

Tópico 1  

Agravos nutricionais 

Desnutrição 

Caro (a) Cursista, 
Dando segmento ao módulo Atenção e Gestão do Cuidado da Criança e do 
Adolescente, trataremos agora de um assunto de muita importância no contexto da 
saúde das crianças e dos adolescente: desnutrição, obesidade e a deficiência de 
vitaminas e sais minerais. 
No vídeo que segue, o prof. Almir resume os principais pontos abordados nessa aula. 
https://www.youtube.com/watch?v=E0vn1jQNhLM 
Vivendo em um país de contrastes, a nossa população de crianças e jovens convive 
com agravos nutricionais decorrentes, principalmente, de uma alimentação 
inadequada em termos de qualidade e quantidade. Assim, desnutrição e obesidade 
ainda fazem parte de um mesmo contexto e somam-se a outros, como a deficiência de 
vitaminas e sais minerais. Por estarem em contínuo crescimento e desenvolvimento, 
as crianças são especialmente susceptíveis a esses agravos, evoluindo com 
repercussões sistêmicas, atuais e futuras. Mesmo que muitos desses agravos tenham 
sua gênese na desigualdade que marca a nossa sociedade, o desempenho do 
profissional de saúde na atenção primária é parte importante para a transformação 
desse quadro. 
O objetivo desta aula é fornecer subsídios para que você possa atuar na sua área de 
abrangência, identificando, intervindo e prevenindo os principais agravos nutricionais 
na infância/adolescência. 
 
•Identificar situações de risco para desnutrição na população adscrita pela sua equipe; 
•Identificar e classificar as crianças desnutridas; 
•Aplicar intervenções para recuperação dessas crianças; 
•Desenvolver ações para prevenção da desnutrição e promoção da saúde; 
•Organizar os serviço para o desenvolvimento dessas ações. 
 
Este tópico foi elaborado com o intuito de capacitá-lo para implementar ações de 
melhoria no manejo do problema desnutrição protéico-energética, e para facilitar a 
leitura, organizamos este tópico em quatro partes, clique nos números para ler a 
informação. 
 
Situações de risco para desnutrição; 
Identificação e classificação das crianças desnutridas; 
Intervenções para recuperação e promoção da saúde; 
Organização do serviço para o cuidado das crianças desnutridas; 
 

Saúde da Criança e do Adolescente 

https://www.youtube.com/watch?v=E0vn1jQNhLM
https://www.youtube.com/watch?v=E0vn1jQNhLM
https://www.youtube.com/watch?v=E0vn1jQNhLM
https://www.youtube.com/watch?v=E0vn1jQNhLM
https://www.youtube.com/watch?v=E0vn1jQNhLM
https://www.youtube.com/watch?v=E0vn1jQNhLM
https://www.youtube.com/watch?v=E0vn1jQNhLM
https://www.youtube.com/watch?v=E0vn1jQNhLM
https://www.youtube.com/watch?v=E0vn1jQNhLM
https://www.youtube.com/watch?v=E0vn1jQNhLM
https://www.youtube.com/watch?v=E0vn1jQNhLM
https://www.youtube.com/watch?v=E0vn1jQNhLM


A introdução de alimentos na dieta da criança após os seis meses de idade deve 
complementar as numerosas qualidades e funções do leite materno, que deve ser 
mantido preferencialmente até os dois anos de vida ou mais. 
Além de suprir as necessidades nutricionais, a partir dos seis meses a introdução da 
alimentação complementar aproxima progressivamente a criança aos hábitos 
alimentares de quem cuida dela. 
O grande desafio do profissional de saúde é conduzir adequadamente esse processo, 
auxiliando a mãe e os cuidadores da criança de forma adequada, e estar atento às 
necessidades da criança, da mãe e da família, acolhendo dúvidas, preocupações, 
dificuldades, conhecimentos prévios e êxitos. Essa postura irá auxiliá-lo a prevenir 
problemas como desnutrição, anemia, hipovitaminose e sobrepeso. 
Para incentivar a alimentação saudável, é necessário que você conheça os 10 passos 
sugeridos pelo ministério da saúde. Clique no link: 
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/10pali
msa_guia13.pdf 
 
Desnutrição 
A desnutrição é o conjunto de condições patológicas que resulta da deficiência 
concomitante de calorias e de proteínas e que ocorre com maior frequência em 
lactentes e pré-escolares, geralmente associada a infecções repetidas e a outros 
déficits nutricionais. 
 
Por ser associada às precárias condições socioeconômicas, sanitárias e ambientais, a 
desnutrição é uma doença social, determinada pelo modelo de desenvolvimento 
econômico, político, social e cultural de um país. 
 
Segundo o IPEA, de 2002 a 2012 o número de miseráveis (ou extremamente pobres) 
caiu de 14,9 milhões para 6,5 milhões (IPEA,2012). 
Apesar dessa queda expressiva mediada pelo incremento de programas de 
transferência de renda como o Bolsa Família e o Brasil Carinhoso (IPEA, 2014), o Brasil 
continua sendo um país de profundas desigualdades sociais, onde milhões de pobres 
e indigentes carecem de recursos mínimos para satisfazer as suas necessidades mais 
básicas. Uma das consequências mais trágicas dessa situação é a desnutrição infantil 
com toda a gama de alterações que ela acarreta. 
 
AS REPERCUSSÕES DA DESNUTRIÇÃO 
 
A desnutrição é uma condição de elevada prevalência em países em desenvolvimento, 
sendo responsável, direta ou indiretamente, pelas altas taxas de morbidade e 
mortalidade em menores de cinco anos de idade. Calcula-se que nessa faixa etária, em 
todo o mundo, mais da metade dos óbitos está relacionada com desnutrição. As 
repercussões da desnutrição, especialmente nas crianças, são gerais, afetando todos 
os sistemas, impedindo o adequado crescimento e desenvolvimento, diminuindo a 
qualidade de vida e restringindo consideravelmente as chances de elas se tornarem 
adultos saudáveis. 
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As crianças desnutridas são mais susceptíveis às infecções, têm dificuldades para 
absorver certos nutrientes, são mais propensas à diarreia, aos distúrbios 
hidroeletrolíticos, à hipoglicemia e hipotermia. A anemia não somente é consequência 
das carências específicas, como também aparece em resposta à baixa demanda de 
oxigênio pelos tecidos, devida à inatividade física e economia de aminoácidos. A 
desnutrição em crianças mais jovens acomete o sistema nervoso central, interferindo 
na mielinização e na produção de neurotransmissores. 
 
Apesar da significativa redução de sua prevalência no Brasil, nas duas últimas décadas, 
a desnutrição continua sendo um sério problema de saúde pública, especialmente em 
áreas rurais e nas regiões mais pobres do país. Atualmente, verifica-se o predomínio 
das formas leves e moderadas da doença, que, por se manifestarem apenas por déficit 
de peso e/ou altura, são menos diagnosticadas e valorizadas. Para cada desnutrido 
grave, diagnosticado pela presença de variadas manifestações clínicas, há dezenas de 
“magrinhos” e “baixinhos”, que passam imperceptíveis aos olhos dos profissionais de 
saúde, e que são igualmente susceptíveis aos agravos da doença. 
 
A desnutrição desencadeia uma série de respostas adaptativas com alterações no 
metabolismo. A diminuição do peso é uma das respostas iniciais à carência protéico-
energética. Seguem-se a desaceleração do crescimento, as alterações hormonais, 
enzimáticas e da resposta imunológica. 
 
• Privação socioeconômica; 
• Desnutrição materna; 
• Desmame precoce; 
• Baixo peso ao nascer; 
• Gemelaridade; 
• Outros casos de desnutrição na família; 
• Irmão falecido antes de 5 anos de idade; 
• Episódios repetidos de diarreia nos primeiros meses de vida; 
• Ganho de peso inferior a 500g por mês no primeiro trimestre 
• Ganho de peso inferior a 250g por mês no segundo trimestre; 
• Baixa escolaridade materna; 
• Fraco vínculo mãe-filho; 
• História de maus-tratos na família. 
 

SITUAÇÕES DE RISCO PARA DESNUTRIÇÃO 
 
Algumas situações são consideradas de risco para o desenvolvimento da desnutrição. 
É importante que as crianças e as famílias nessas situações sejam identificadas para 
que a equipe possa intervir precocemente para prevenir a desnutrição e outros agravos 
e atuar na promoção da saúde desses indivíduos. 
Até aqui vimos as principais situações de risco para a desnutrição. A identificação 
dessas situações possibilita o desenvolvimento de ações de prevenção e de promoção 
à saúde, no sentido de evitar o aparecimento da desnutrição infantil. Vamos agora 
passar para a parte 2, onde apresentaremos conceitos e critérios para a identificação e 
classificação dessas crianças. 
 



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS CRIANÇAS DESNUTRIDAS 
 
As oportunidades para a captação das crianças suspeitas de desnutrição e para a 
identificação das situações de risco devem ser aproveitadas em quaisquer 
circunstâncias. Essas crianças devem ser inicialmente encaminhadas para avaliação 
das condições gerais, estado nutricional e presença de outras doenças. Nesse 
atendimento inicial, é fundamental buscar resposta para as seguintes questões: 
1.Há desnutrição? 
2.Como classificar a desnutrição em relação à gravidade? 
3.Como classificar a desnutrição em relação à etipatogenia? 

 
Na desnutrição, o comprometimento do peso ocorre precocemente. O 
comprometimento da altura ocorre mais tardiamente e indica a cronicidade do 
processo. O baixo peso para a idade como índice isolado para o diagnóstico de 
desnutrição é bastante difundido pela facilidade de obtenção e sensibilidade para 
detectar precocemente os casos. Todavia, apresenta limitações, pois não afere o 
crescimento linear e não se aplica em crianças com desnutrição grave e edema, sendo 
mais adequado para crianças pequenas, especialmente as menores de um ano. 
 
O Quadro abaixo mostra como classificar a desnutrição, utilizando uma combinação 
dos critérios peso para idade, inclinação da curva de peso e sinais clínicos. Essa 
classificação é utilizada pela Estratégia Atenção Integrada às Doenças Prevalentes da 
Infância (AIDPI), do Ministério da Saúde (GRISSI; SPEROTTO, 2004) 
 

Observar Classicar 

Peso para idade entre o percentil 10 e 3 
A criança é normal ou está em situação de risco para 
desnutrição 

Peso para a idade entre o percentil 3 e 0,1 Desnutrição moderada (peso baixo para a idade) 

Peso para a idade menor que o percentil 0,1 
e/ou sinais de emagrecimento acentuado e/ou 
edema em ambos os pés 

Desnutrição grave (peso muito baixo para a idade) 

Diminuição da inclinação da curva de peso 
para idade 

Ganho de peso insuficiente - processo de desnutrição em 
andamento:  Curva horizontalizada: peso estacionário, sinal 
de perigo.  
Curva descendente: perda de peso, sinal de grande perigo 

Pesquisa 
 
Para serem confiáveis, as medidas precisam ser tomadas com base em técnicas e 
equipamentos adequados. Na página do Ministério da Saúde você poderá encontrar 
o Manual de Orientações para a Coleta e Análise de Dados Antropométricos em 
Serviços de Saúde. Clique no link: 
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/dado
s_antropometricos.pdf 
 
Esse manual mostra os equipamentos e a técnica correta para pesar e medir 
crianças e adultos e poderá ser utilizado para treinamento de toda a equipe. 
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Quanto à etiopatogenia, a desnutrição pode ser primária, secundária ou mista. A 
desnutrição primária é consequente à diminuição da disponibilidade ou da oferta de 
alimentos. 
 
A desnutrição secundária resulta de situações em que a ingestão, absorção ou utilização 
de nutrientes ocorrem de maneira insatisfatória, apesar de haver disponibilidade e oferta 
de alimentos: obstruções mecânicas do tubo digestivo, estados hipercatabólicos, 
parasitoses intestinais, déficits enzimáticos ou alterações psíquicas. 
 
A desnutrição mista é decorrente da ação concomitante dos dois processos, uma vez que 
a desnutrição primária acaba por desencadear uma série de alterações que impedem a 
ingestão e o aproveitamento do pouco alimento disponível, com o estabelecimento de um 
círculo vicioso e comprometimento progressivo da saúde do indivíduo. Esses conceitos 
deverão ser registrados no mapa conceitual e poderão ajudá-lo na tomada de decisão 
diante de uma criança desnutrida. Crianças portadoras de desnutrição secundária ou 
mista podem precisar de encaminhamento para tratamento especializado. 

Classificação da desnutrição 
 
A Organização Mundial de Saúde 
(OMS), além do peso/idade, 
recomenda a utilização dos índices 
altura/idade e a relação peso/altura 
para a classificação da desnutrição. No 
lugar de percentil, recomenda o uso o 
desvio padrão (DP) ou o escore Z. O 
Quadro 3 mostra a classificação da 
desnutrição moderada e grave, de 
acordo com a proposta da OMS (OMS, 
1999). 

Desnutrição moderada Desnutrição grave 

Edema simétrico Ausente Pode está presente 

Peso/Altura 
Entre -2DP r -3DP 
(aproximadamente entre o 
percentil 3 e 0,1) 

Abaixo de 3DP (abaixo do percentil 
0,1) Emagrecimento importante ou 
grave 

Altura/idade 
Entre -2DP e -3DP 
(aproximadamente entre o 
percentil 3 e 0,1) 

Abaixo de 3 DP (abaixo do percentil 
0,1) Nanismo importante ou grave 



Uma vez identificadas e classificadas as crianças desnutridas, o passo seguinte é o 
desenvolvimento de intervenções necessárias à recuperação e promoção da saúde 
dessas crianças. É disso que vamos tratar a seguir. 
 
Intervenções para recuperação e promoção da saúde 
Voltemos ao caso da Larissa. A partir das informações fornecidas por Heloísa e dados 
colhidos durante o atendimento, concluiu-se que Larissa apresenta desnutrição primária 
moderada. Portanto, a criança deverá ser tratada na UBS pela equipe de saúde e não há 
necessidade de encaminhá-la. 
A conduta nas crianças desnutridas vai depender da gravidade e do tipo de desnutrição: 
 
•Crianças com desnutrição grave deverão ser imediatamente encaminhadas para 
internação devido à sua maior susceptibilidade a complicações graves e risco de morte; 
•Crianças com desnutrição primária leve ou moderada deverão ser tratadas pela equipe de 
saúde; 
•Crianças com ganho de peso insuficiente deverão ser investigadas para identificação de 
causas e tratadas pela equipe de saúde. Havendo evidências da presença de outras 
doenças, avaliar a necessidade de encaminhamento para pediatra/especialista; 
•Crianças com desnutrição secundária ou mista deverão ser avaliadas pelo médico da 
equipe quanto à necessidade de encaminhamento; 
•Mesmo após encaminhamento, todas as crianças deverão continuar sendo 
acompanhadas pela equipe. 
O tratamento da criança desnutrida tem como diretrizes: 
Uma vez identificadas e classificadas as crianças desnutridas, o passo seguinte é o Na 
adequação da dieta, os seguintes aspectos devem ser enfatizados: 

Adequação da dieta  
•incentivar o aleitamento materno, contornando possíveis problemas e estimulando a relactação; 
•utilizar alimentos de alto valor nutritivo, levando em consideração o equilíbrio entre os nutrientes 
e a densidade energética; 
•aumentar a densidade energética com a adição de óleo vegetal a cada refeição de sal. Para 
menores de um ano, acrescentar uma colher de sobremesa de óleo e, para maiores de um ano, 
acrescentar uma colher de sopa de óleo a cada refeição salgada. Estimular o uso de outras fontes 
de lípides, como manteiga e margarina, no preparo dos alimentos; 
•utilizar alimentos adequados à idade da criança; 
•evitar alimentos muito diluídos ou com altas concentrações de açúcar; 
•usar alimentos disponíveis regionalmente, respeitando o paladar, hábitos culturais e condições 
socioeconômicas; 
•recomendar preferencialmente as frutas da estação e de maior valor calórico, como banana, 
abacate etc. 
•estimular o consumo de folhas verdes, cereais e leguminosas; 
•utilizar alimentos variados, sempre que possível, para evitar a monotonia alimentar e anorexia; 
•respeitar a capacidade gástrica da criança (20 a 30ml/kg de peso); 
•aumentar o número de refeições diárias e diminuir o intervalo entre elas (6 a 8 refeições/dia); 
•prescrever sais de ferro em dose profilática, ou se houver anemia, em dose terapêutica; 
•prescrever suplementação com vitaminas nos casos em que haja risco de carência, 
especialmente de vitamina A; 
•orientar a aquisição, armazenagem, seleção, higienização e o preparo dos alimentos. 

Enfim, é preciso ter especial atenção com a dieta e buscar a efetivação de hábitos 
alimentares adequados, capazes de fornecer nutrientes necessários para reverter o 
quadro de desnutrição e assegurar o crescimento normal. 
 



Prevenção e controle dos processos e infestações parasitárias 
 

A prevenção e o controle dos processos infecciosos e infestações parasitárias na criança 
desnutrida são medidas essenciais para interromper o círculo vicioso que se instala 
nessas condições. 
O diagnóstico e as intervenções precoces têm papel decisivo para o sucesso da 
recuperação. Portanto: 
 
•a situação vacinal das crianças deve ser rigorosamente verificada a cada visita à Unidade 
Básica de Saúde (UBS); 
•crianças com parasitoses devem ser tratadas assim que se faça o diagnóstico; 
•a família e a equipe devem estar atentas aos primeiros sinais de alerta, como febre, 
gemidos, dificuldade para respirar, tosse, tiragem subcostal, estridor, diarréia, vômito, sinal 
da prega, olhos fundos e recusa alimentar; 
•a oferta de alimentos deve ser aumentada nos períodos de convalescença, uma vez que 
os processos infecciosos aumentam até 30% a necessidade energético-proteica; 
•devem ser encaminhadas ao serviço de urgência as crianças que apresentarem sinais 
gerais de perigo. 
 

É preciso, portanto, muita atenção aos quadros infecciosos nos desnutridos. Lembre-se 
de que a desnutrição não é contraindicação para vacinação e todas as crianças precisam 
estar em dia com as vacinas. A vacinação e o diagnóstico precoce seguido de medidas 
apropriadas a cada caso são intervenções de extrema importância para a recuperação da 
saúde dessas crianças. 
 

Estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor 
 

Tocar, olhar, conversar, brincar, demonstrar afeto e prazer em estar junto à criança são 
formas de estimulação muito importantes em todas as faixas etárias. Estímulos 
apropriados a cada fase do desenvolvimento devem ser oferecidos à criança. 
As famílias devem ser orientadas a interagir e estimular suas crianças de acordo com as 
potencialidades individuais e particulares de cada faixa etária. Essa estimulação não 
requer técnicas especiais e deve ser feita durante o cuidado diário com as crianças. 
 

Educação para a saúde e suporte para famílias 
 

A abordagem da criança desnutrida inclui necessariamente a abordagem da família. O 
fortalecimento do vínculo mãe-filho e a participação ativa da família no tratamento são 
fatores decisivos para o sucesso deste. Além das atividades informativas e educativas, a 
equipe deve estar preparada para acolher a família do desnutrido sempre que necessário 
e para promover uma rede de apoio que inclua toda a equipe, em especial o agente 
comunitário de saúde (ACS), lideranças da comunidade e outras mães. 
 



Saúde da Criança e do Adolescente 

Agravos nutricionais 

Sobrepeso e Obesidade 

Unidade 2 

Tópico 2 

Dando continuidade a temática Agravos Nutricionais, abordaremos, neste tópico, um 
assunto que vem sendo discutido na sociedade: o sobrepeso e a obesidade. A obesidade 
é um dos problemas mais importantes que a Saúde Pública enfrenta hoje no Brasil e em 
outros países do mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que, 
atualmente, nos países desenvolvidos, ela seja o principal problema de saúde a enfrentar. 
 
Assim, aprenderemos sobre como reconhecer crianças com sobrepeso ou obesidade e 
situações de risco para a obesidade em sua área de abrangência, no intuito de organizar o 
serviço para o atendimento e o desenvolvimento de intervenções, com vistas à promoção 
da saúde. Esperamos que você enriqueça seus conhecimentos e aprimore sua prática. 
Esperamos que você enriqueça seus conhecimentos e aprimore sua prática. Para tanto, 
tomamos como objetivos de aprendizagem: 
 
•Reconhecer o conceito de obesidade e sobrepeso; 
•Reconhecer os sintomas, diagnosticar e saber encaminhar para o tratamento. 
 

O estudo da obesidade/sobrepeso se justifica pelo aumento assustador da prevalência na 
população (crianças, adolescentes e adultos), além de se constituir em um fator de risco 
importante para algumas doenças. As complicações advindas de obesidade não tratada 
levam ao desenvolvimento de doenças de caráter crônico (hipertensão, diabetes, infarto 
do miocárdio, acidente vascular cerebral, doença da vesícula biliar, alguns tipos de câncer 
etc.) que respondem, na saúde pública, por um número muito grande de consultas, 
exames e consumo de medicamentos. Há também os distúrbios emocionais, uma vez 
que, atualmente, o corpo “sarado” é muito valorizado. 
 
O que designamos como obesidade? 
 
São muitos os fatores que determinam um balanço positivo da obesidade: os genéticos, 
os ambientais (comportamento familiar e atividade física) e os psicossociais, sendo que a 
presença de um só desses fatores raramente leva à obesidade. 
Em alguns poucos casos (5%), a obesidade pode ser decorrente de doenças endócrino-
metabólicas ou genéticas, sendo então denominada obesidade endógena 
(hipotireoidismo, Cushing, excesso de androgênios, síndromes genéticas, etc.). 
 



A obesidade é uma doença crônica e pode ser definida como o acúmulo de gordura no 
corpo. Esse acúmulo, na grande maioria das vezes, ocorre devido a um balanço positivo 
de energia em que a ingestão de nutrientes é maior que o gasto calórico deles. Nesse 
caos é designada como obesidade exógena e corresponde a 95% dos casos de 
obesidade. Esses são conceitos importantes que devem ser registrados no seu mapa 
conceitual. 

Pesquisa 
Para se aprofundar na fisiopatologia da obesidade 
na infância e na adolescência consulte o Manual de 
Orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, 
intitulado Obesidade na infância e 
adolescência clique no link: 
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude
_cri/assets/pdf/unidade_2/nutrologia.pdf 
 
 
No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, em 2010, dados 
da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008/2009) indicando que o peso dos 
brasileiros aumentou nos últimos anos, devido à alimentação inadequada. O excesso de 
peso em homens adultos saltou de 18,5% para 50,1% – ou seja, metade dos homens já 
estava acima do peso – e ultrapassou o excesso em mulheres, que foi de 28,7% para 48%. 
Preocupante, não? 
 
Para saber mais sobre o assunto, leia os textos Prevalência de Obesidade e Sobrepeso na 
Adolescência no Brasil acesse o link: 
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/sobrepeso
_e_obesidade.pdf e Desnutrição versus obesidade: o paradoxo nutricional acesse o link: 
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/des.pdf 
Além disso, no site da Organização Mundial da Saúde (WHO), na seção de Nutrição, há 
vários artigos e comentários a respeito da questão da obesidade acesso pelo 
http://www.who.int/nutrition/publications/overweight/en/ 
 
Esperamos que você tenha se sensibilizado com o problema de saúde pública obesidade. 
Vamos ver, então, como podemos identificar os obesos. 
A principal dificuldade no encaminhamento do “tratamento” da obesidade é que ele está 
alicerçado em uma mudança de comportamento, que deve ser instituído e seguido para 
sempre! Essa é a razão para a palavra tratamento vir com aspas. Nós não “tratamos” a 
obesidade, a criança/adolescente vai ter que mudar seus hábitos e mantê-los por toda a 
vida. As orientações que vamos apresentar devem ser instituídas para os obesos e os que 
têm sobrepeso. As mudanças de comportamento são muito difíceis, lentas, daí a 
importância da prevenção, incentivando a formação de hábitos alimentares saudáveis nos 
primeiros anos de vida. 
A principal dificuldade no encaminhamento do “tratamento” da obesidade é que ele está 
alicerçado em uma mudança de comportamento, que deve ser instituído e seguido para 
sempre! Essa é a razão para a palavra tratamento vir com aspas. Nós não “tratamos” a 
obesidade, a criança/adolescente vai ter que mudar seus hábitos e mantê-los por toda a 
vida. As orientações que vamos apresentar devem ser instituídas para os obesos e os que 
têm sobrepeso. As mudanças de comportamento são muito difíceis, lentas, daí a 
importância da prevenção, incentivando a formação de hábitos alimentares saudáveis nos 
primeiros anos de vida. 
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Como diagnosticar o sobrepeso e/ou a obesidade em crianças e adolescentes? 



A abordagem familiar é imperiosa, uma vez que hábitos alimentares e de exercício físico 
são “herdados” nas famílias. Os pais devem modificar os padrões alimentares para toda 
a família. 
 
Os objetivos do tratamento são diminuir o peso e melhorar a saúde emocional (diminuir o 
papel dos alimentos como única fonte de prazer). Devem ser instituídas orientações 
quanto à introdução de novos hábitos, mudança de comportamento, motivação para o 
exercício físico e atenção às necessidades emocionais. Uma equipe multidisciplinar 
ajuda muito no processo, mas a falta da equipe não impossibilita que você trabalhe uma 
proposta. A intervenção de um profissional da área de nutrologia ou psicologia pode ser 
definida pelo grupo que seja pontual, a cada dois meses, por exemplo. 
 
No início, o controle do peso deve ser feito quinzenalmente e, depois, mensalmente, 
podendo ser feito no consultório ou nos grupos operativos. Normalmente a perda de 
peso serve como estímulo para continuar o processo. A estabilização do peso deve ser 
reforçada como um ganho, pois a pessoa não engordou. Quando há um ganho de peso, 
rever o que aconteceu, sem cobranças, mas com o intuito de levantar os pontos que 
estão dificultando o processo. 
 
Os grupos operativos são uma forma de abordagem importante, pois o empenho de um, 
o desânimo de outro, as dificuldades e os acertos são compartilhados, não há o 
sentimento de “só eu não consigo”. 
Você sabe quais as intervenções necessárias para o tratamento da obesidade? 
 
Reeducação Alimentar 
A reeducação alimentar pressupõe mudanças de hábitos comportamentais, que devem 
ser propostas aos poucos, durante o processo, apresentando as justificativas para a 
introdução delas na vida da criança/adolescente: 
•envolver a família no processo: todos se beneficiarão; 
•apresentar a pirâmide alimentar (figura 1) e propor a introdução, inicialmente em cada 
refeição, de pelo menos um representante de cada grupo de alimentos. 
Nos grupos operativos, a pirâmide pode ser construída a partir de recortes de revistas, 
desenho dos alimentos ou mesmo os nomes escritos com os alimentos que o grupo 
costuma ingerir. Ela deve ser modificada a cada encontro do grupo, com os alimentos 
“experimentados” e inseridos na alimentação regular. 
 
A pirâmide alimentar foi reconstruída em 2013 com o objetivo de melhorar a qualidade da 
dieta dos brasileiros, já que ela é o instrumento mais usado no país para nortear 
qualitativa e quantitativamente o padrão alimentar da população. 
 
A proposta, muito frequente, de se prescrever uma dieta de 1000, 1500 quilocalorias é 
muito difícil de ser seguida, obedecida, gerando ansiedade e, portanto, mais fome. Uma 
mudança paulatina dos hábitos é mais saudável e provável de ser seguida. Nunca poderá 
ser retirado do obeso/sobrepeso o prazer do comer (na dieta de 1000 quilocalorias fica 
difícil). É preferível que ele coma um salgado, mastigando bem, em pequenos pedaços, e 
que lhe dê prazer e saciedade. 
 
Fonte: Ministério da Saúde 



Algumas orientações podem ser dadas, uma para cada retorno, e que contribuem para a 
diminuição da quantidade de alimento ingerido e mantêm o prazer do comer. 
Certamente, com essas recomendações, a saciedade vai aparecer precocemente. Cada 
orientação deve estar sendo seguida perfeitamente, para se propor a seguinte 
•mastigar de 15 a 20 vezes cada alimento; 
•cortar os alimentos em pedaços pequenos; 
•descansar os talheres enquanto se mastiga; 
•ingerir líquidos 15 a 30 minutos antes das refeições; 
•usar talheres menores; 
•usar pratos, copos menores; 
•avaliar a duração da refeição (que deve ser cada vez mais longa); 
•avaliar a ingestão de alimentos nos intervalos entre as refeições. 
 
Essas orientações visam à saciedade das papilas linguais e ao aparecimento da 
sensação de enchimento do estômago. 
 
Exercício físico 
 
Há vários ganhos para a prática do exercício, que podem ser trabalhados nos grupos 
operativos: cardiovascular, respiratório, baixa do colesterol, controle de hipertensão, 
diabetes, depressão, locomotor, condicionamento físico, bem-estar e perda de peso. 
Você deve propor a introdução da prática do exercício físico regular aos poucos, 
tentando descobrir qual é o mais adequado para cada pessoa (brincar para crianças 
menores, esportes coletivos, andar com amigos no final da tarde, fazer um grupo de 
caminhada que sai da UBS, etc.). Lembrar sempre que o exercício físico deve ser fonte 
de prazer e não castigo! 
 
Abordagem das dificuldades emocionais 
 
A relação dos transtornos emocionais com a comida é muito forte, especialmente na 
nossa cultura. Ela começa quando o bebê chora e que todos ao redor propõem que lhe 
deêm comida, pois ele deve estar com fome, sem buscar outras explicações antes. 
Quem já não viu a cena de um choro ser “tratado” com a promessa de um sorvete, um 
salgado, uma pipoca? 
Esse comportamento incentivado desde a infância leva à sensação de “vazio” no 
estômago a cada vez que a pessoa é frustrada em um empreendimento. Conversar com 
as mães a respeito disso pode levá-las a mudar o comportamento, dando atenção e 
carinho e não comida. Uma vez instalado, muitas vezes tem que se recorrer à equipe de 
Saúde Mental. 
A crença de que a única fonte de prazer deve ser a alimentação precisa ser quebrada, e 
pode ser feita nos grupos operativos, em consultas individuais, pelo médico, psicólogo 
ou pela enfermeira. 
No caso de distúrbios emocionais muito arraigados e a dinâmica familiar muito 
perturbada, há a necessidade da ajuda de um psicólogo. A presença do psicólogo nos 
grupos operativos deve ser tentada. 
Essas mudanças implicam uma alteração no estilo de vida que deve ser incorporada 
para sempre e não uma mudança enquanto dure “o regime”. 
 
 



Prevenção da obesidade 
 
Como você já percebeu, mudar os hábitos alimentares é muito difícil e sofrido e a questão 
da obesidade não é somente estética. É também uma questão de não desenvolver outras 
doenças que sempre a acompanham. O ideal, então, seria fazer a prevenção da 
obesidade/sobrepeso. 
Alguns dados justificam essa preocupação precoce: “se a criança é obesa com dois anos, 
ela terá 50% de chance de se tornar um adulto obeso. As dez anos, o índice pula para 60%” 
diz o pediatra e nutrólogo Nataniel Viuniski, da Associação Brasileira para o Estudo da 
Obesidade. 
A prevenção da obesidade/sobrepeso pode ser desenvolvida em vários momentos da vida 
das pessoas, por vários profissionais da equipe de saúde e em vários locais: 
estímulo ao aleitamento materno; 
controle do crescimento e desenvolvimento (Caderneta de Saúde da Criança); 
conhecimento da dinâmica familiar; 
desenvolvimento de hábitos alimentares familiares adequados com as crianças ainda 
pequenas; 
trabalho junto às escolas e creches da região para uma boa merenda escolar do ponto de 
vista nutricional. 
 
Outras Propostas 
 
Outras propostas que você poderá desenvolver com a sua equipe, podem contribuir tanto 
para a prevenção como para o tratamento da obesidade: 
 
•Ter sempre na sala de espera uma pasta com recortes, cartazes, cartilhas sobre nutrição, 
obesidade; 
•Montar uma cozinha experimental na UBS ou em alguma organização não governamental; 
•Incentivar o plantio de hortas na comunidade; 
•Discutir nas escolas o valor nutritivo da merenda que é oferecida ou da que os alunos 
levam de casa. 

 
Como você pode ver, os parâmetros para o diagnóstico da obesidade/ sobrepeso na 
criança e adolescente já estão bem definidos e são fáceis de serem obtidos. A dificuldade 
está na abordagem para se perder peso e estabilizar a vida emocional. É importante que 
fique bem objetiva a proposta de intervenção que a sua equipe vai seguir.  
 
Lembre-se de que a prevenção e o “tratamento” da obesidade garantem adultos mais 
saudáveis, com menos doenças e, quando há um diagnóstico na família, ela toda é 
beneficiada. Vale a pena investir nesse momento em que você está se formando para o 
atendimento da família; você colherá os frutos desse trabalho, com certeza. 
 
Elas devem ser instituídas aos poucos, gradativamente, com informações e sugestões 
sobre cada item a cada retorno. Isso é importante, pois se as recomendações não forem 
seguidas não gerem mais angústia, mais ansiedade, o que levaria à ingestão aumentada 
dos alimentos. 
 



Unidade 2 Agravos nutricionais 

Tópico 3 Anemia Ferropriva 

Neste tópico, vamos abordar alguns aspectos da anemia ferropriva. O nosso objetivo é 
capacitá-lo para reconhecer, intervir e prevenir esse agravo. 
 
A anemia pode ser definida como uma condição patológica na qual o conteúdo de 
hemoglobina está abaixo dos valores considerados normais para a idade, sexo, estado 
fisiológico e altitude. A causa mais frequente de anemia em todo o mundo é a 
deficiência de ferro, sendo as gestantes e as crianças de até dois anos de idade os 
grupos mais afetados. Ela se acompanha de importantes repercussões para o 
organismo da criança, interferindo no crescimento, no desenvolvimento 
neuropsicomotor e na imunidade, levando à maior susceptibilidade às infecções e 
baixo rendimento escolar. 
 
Observação 
O ferro é encontrado em vários alimentos, tanto de origem animal como vegetal. 
Todavia, além do teor de ferro, é preciso considerar a sua biodisponibilidade em cada 
um desses alimentos, que é um dos fatores mais importantes para absorção e 
aproveitamento desse elemento pelo organismo. 
 
Pesquisa 
Estudos realizados em distintas regiões do Brasil revelam que a anemia afeta mais da 
metade da população. A prevalência de anemia tem aumentado ao longo dos anos, 
especialmente em crianças menores de dois anos de idade (VIEIRA, 2010; ASSUNÇÃO 
et al, 2007; LIMA et al, 2004). 
Embora a anemia ferropriva não seja um problema restrito aos países em 
desenvolvimento e às populações mais pobres, há que se considerar que as precárias 
condições socioeconômicas propiciam campo favorável para o seu desenvolvimento e 
evolução. Além dos fatores socioeconômicos, a qualidade da assistência à saúde, o 
padrão de consumo alimentar, o estado nutricional, as comorbidades e os aspectos 
biológicos são fatores determinantes do desenvolvimento da carência de ferro. 
Para facilitar a leitura, organizamos neste tópico em quatro grupos: 

Saúde da Criança e do Adolescente 



Os grupos de risco para a carência de ferro 
 
Como dissemos inicialmente, crianças até 2 anos e gestantes são os grupos mais 
afetados. Após o nascimento, a criança precisa absorver grande quantidade de ferro 
diariamente para manter um nível adequado do mineral. Crianças prematuras e de baixo 
peso precisam ainda de maiores quantidades de ferro, uma vez que suas reservas são 
muito baixas. A absorção de ferro da dieta pode variar de 1% a 40%, dependendo do tipo 
de alimento. O ferro presente no leite humano, embora em baixa proporção, é bem 
absorvido. No entanto, outros alimentos contendo fitatos, taninos e cálcio impedem a sua 
adequada absorção. 
 
Assim, nos primeiros anos, caracterizados por crescimento rápido e intensa demanda 
utricional, a alimentação supre marginalmente as necessidades de ferro. Além disso, 
devem ser consideradas as perdas normais que ocorrem na excreção e as anormais de 
causas variadas, como nas micro-hemorragias pela alimentação com leite de vaca ou na 
espoliação parasitária. 
 
Mesmo entre crianças até dois anos, alguns grupos são mais susceptíveis à carência de 
ferro, seja pela sua condição fisiológica, como nos prematuros, seja pela sua alimentação, 
como nas crianças em uso de leite de vaca. A identificação desses grupos é o primeiro 
passo para o adequado manejo do problema. 
 
Alguns grupos mais susceptíveis à carência de ferro: 
Prematuros e recém-nascidos de baixo peso; Lactentes a termo em aleitamento artificial; 
Lactentes em aleitamento materno por mais de seis meses, sem aporte adequado de ferro 
dietético; Adolescentes de ambos os sexos; Crianças com quadros diarreicos frequentes e 
prolongados e infestação parasitária; Gestantes e nutrizes. 
 
Em nosso meio, o consumo disseminado de “mingau” (leite de vaca + amido de milho + 
açúcar) dado de mamadeira é um grande problema na nutrição das crianças pequenas. O 
mingau desfruta de um “status” popular potencialmente prejudicial à saúde – muitas 
vezes é usado para engordar, fazer dormir, resolver o choro, substituir refeições com 
pouca aceitação. Quase sempre oferecido na mamadeira, instrumento de difícil limpeza e 
que proporciona todas as condições para o desenvolvimento de maus hábitos alimentares 
– mamar dormindo (inconsciente!), deitado, fora da mesa de refeições, etc. Introduzido 
precocemente, induz quase sempre ao desmame definitivo. 
 
Para saber mais sobre fatores de incidência da anemia ferropriva na infância, consulte o 
texto “Consumo de leite de vaca e anemia ferropriva na infância”. Acesso o link: 
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/anemia_fer
ropriva.pdf  
 
Você sabe quais as diferenças entre o leite materno, o leite de vaca e as formulas infantis? 
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Você sabe quais as diferenças entre o leite materno, o leite de vaca e as formulas infantis? 
 

Nutriente Leite Materno Leite de Vaca Formula Infantil 

Proteínas 
•Quantidade 
adequada; 

•Fácil digestão. 

•Excesso de proteínas; 
•Difícil digestão; 
•Risco de alergia 

•Modificado para a 
quantidade adequada; 

•Risco de Alergia 

Vitaminas Quantidade Suficiente 
Deficiente em 

vitaminas A e C 
Geralmente 

Suplementadas 

Minerais 
Quantidade suficiente, 
equilibrado e de fácil 

absorção 

Excesso de alguns 
nutrientes, 

desequilibrado e de 
difícil absorção 

Suplementadas, 
parcialmente 

equilibradas e de 
difícil absorção 

Água 
Suficiente (se em 
Aleitação Materna 

Exclusiva) 
Necessário oferecer Necessário oferecer 

Fatores de Proteção 
Imunológica 

Presentes Ausentes Ausentes 

Fatores de 
Crescimento 

Presentes Ausentes Ausentes 

Nos prematuros e recém-nascidos de baixo peso, o crescimento rápido e os baixos 
níveis de reserva de ferro propiciam esse estado de carência. Observe que mesmo 
os lactentes a termo, quando em aleitamento artificial, são susceptíveis. Você já 
sabe que a biodisponibilidade do ferro no leite de vaca é muito baixa, ao contrário da 
do leite humano. Mesmo os bebês a termo em aleitamento materno, a partir dos 
seis meses, se tornam mais susceptíveis, quando em uso de dietas pobres em ferro. 
Lembre-se de que as reservas de ferro formadas durante a gestação se esgotam em 
torno de quatro a seis meses, e as necessidades diárias aumentam 
progressivamente, acompanhando o crescimento acelerado do lactente. 
Uso de ferro profilático 

Situação Recomendação 

Grupo 1: Recém-nascidos a termo, com 
peso adequado para a idade 
gestacional 

1mg/kg de ferro a partir do início do desmame 
(isto é, introdução de qualquer alimento diferente 
de leite materno) até 2 anos de idade ou 25mg de 
ferro por semana até 18 meses de idade(*) 

Grupo 2: Prematuros maiores que 
1500g e recém-nascidos a termo de 
baixo peso. 

2mg/kg/dia de ferro, a partir do 30º dia de vida 
até o final do 1º ano, independentemente da 
dieta que estiver recebendo. A seguir, manter 
1mg/kg/dia até 2 anos de idade. 

O uso profilático de sais de ferro pelos grupos de risco é uma medida bastante 
eficaz na prevenção da anemia ferropriva, principalmente quando aliada a uma boa 
alimentação, melhoria de condições de vida e educação para a saúde. 



Leitura Recomendada 
Outras recomendações para a suplementação de ferro estão apresentadas no Manual de 
Orientação do Departamento Nutrologia acesse o 
link:https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/manua
l_nutrologia.pdf onde você poderá obter outras informações sobre a suplementação. 

 
 
Pesquisa 
A suplementação diária com 60 mg de ferro elemento e 5mg de ácido fólico é também 
recomendada para toda gestante a partir da 20ª semana de gestação, bem como no pós-
parto e pós-aborto, durante três meses. Para saber mais leia sobre a prescrição semanal 
de sulfato ferroso pode ser altamente efetiva para reduzir níveis endêmicos de anemia na 
infância acesse o link: 
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/anemia.pd
f 

 
Os lactentes até seis meses, nascidos com peso > 2500 g e a termo, que estejam em uso 
de leite materno exclusivo, não necessitam de suplementação. As crianças com peso ao 
nascimento abaixo de 1500 g deverão receber uma dose bem maior de ferro profi lático. 
Assim, a Academia Americana de Pediatria recomenda a dose de 4 mg de ferro/kg/dia 
para os recém-nascidos com menos de 1000 g e 3 mg de ferro/kg/dia para aqueles entre 
1000 e 1500 g. A dose semanal recomendada pelo Programa Nacional de Suplementação 
de Ferro é de 25 mg de ferro elemento até 18 meses. Para isso, o Ministério distribui uma 
preparação de sulfato ferroso em forma de xarope e com gosto de laranja, cuja 
concentração é 5ml=25 mg de ferro elemento. A conduta para suplementação com ferro 
em adolescentes deve ser individualizada, considerando-se principalmente o gênero – 
meninas são mais susceptíveis –, os hábitos alimentares e a presença de parasitoses e 
outras comorbidades. 
 
Observação 
O sulfato ferroso contém 20% de ferro elementar na sua fórmula. A maioria das 
apresentações em gotas contém 125 mg de sulfato ferroso por ml, o que corresponde a 
25 mg de ferro elementar e, portanto, 1 gota ~ 1 mg de ferro elementar. 
Outros sais de ferro poderão ser usados e, eventualmente, podem ser mais bem tolerados. 
Lembre-se de que o conteúdo de ferro elemento varia nos diferentes sais e você deverá 
estar atento a isso quando optar por eles. 
 
O ferro é absorvido melhor quando ingerido em jejum e com suco de frutas cítricas, pois a 
vitamina C facilita a sua absorção. 
 
É bom lembrar que a Caderneta de Saúde da Criança apresenta um campo para registro da 
prescrição de sulfato ferroso. É importante que você registre essa informação porque 
certamente ela será bastante útil no caso em que a criança seja atendida em outro serviço, 
e mesmo para o seu próprio controle e o da família. A figura a seguir mostra a página da 
Caderneta com esse campo. 
 
 



Diagnóstico, tratamento e acompanhamento das crianças com anemia ferropriva 
 
Vamos lembrar que a deficiência de ferro se instala progressivamente: inicialmente, a 
depleção de ferro; depois, a eritropoiese deficiente; finalmente, a anemia ferropriva. A 
anemia é, portanto, o desfecho de uma série de eventos que, já há algum tempo, vem 
agindo com consequências desfavoráveis ao organismo. 
Nessa terceira fase, os níveis de hemoglobina diminuem, as hemácias tornam-se menores 
e hipocrômicas. Clinicamente, a anemia manifesta-se com palidez, anorexia, apatia, 
irritabilidade, falta de atenção, perversão do apetite, entre outros. Em fase mais avançada, 
podem ocorrer alterações cardiocirculatórias (sopros e taquicardia). Deve-se considerar a 
hipótese de anemia ferropriva ou de ferropenia nos lactentes com ganho insuficiente de 
peso ou queda na curva de crescimento, especialmente naqueles que não receberam 
suplementação de ferro e/ou não receberam leite materno. 







Ações de prevenção da anemia ferropriva e promoção da saúde 
 
Além da instituição do ferro profilático, as ações de prevenção da anemia ferropriva se 
baseiam na educação nutricional, no acompanhamento das gestantes e puérperas, 
controle de infecções e parasitoses, saneamento básico adequado e, enfim, na 
melhoria das condições de vida. Lembre-se de que a promoção do aleitamento materno 
e as orientações para introdução de alimentos de desmame é uma das ações mais 
efetivas no combate às doenças nutricionais. Entre os agravos nutricionais mais 
comuns na infância está a hipovitaminose A, considerado um problema de saúde 
pública em várias regiões do País. 
Você poderá ler mais sobre esse fatores no artigo Fatores determinantes da anemia em 
crianças acesse o link: 
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/anemia
_ferropriva_2.pdf 
 

Agravos nutricionais 

Hipovitaminose A 

Saúde da criança e do Adolescente 

Unidade 2 

Tópico 4 

Este tópico tem como objetivo sensibilizá-lo e facilitar sua aquisição de 
conhecimentos e competência para a prevenção, suplementação e tratamento da 
hipovitaminose A. 
 
A hipovitaminose A, de certa forma, é considerado um problema relativamente recente 
de saúde pública, talvez pela falta do diagnóstico precoce ou pelo fato do hábito 
alimentar do brasileiro estar se deteriorando. 
 
Saúde da Criança e do Adolescente 
 
Tomemos como exemplo, Guimarães Rosa, em seu livro Grande Sertão: Veredas, que 
nos conta a história dos três filhos de Aleixo que ficaram cegos após terem tido 
sarampo, provavelmente devido à hipovitaminose A 
[...]Esse Aleixo era homem afamilhado, tinha filhos pequenos; aqueles eram o amor 
dele, todo, despropósito. Dê bem, que não nem um ano estava passado, de se matar o 
velhinho pobre, e os meninos do Aleixo aí adoeceram. Andaço de sarampão, se disse, 
mas complicado; eles nunca saravam. 
Quando, então, sararam. Mas os olhos deles vermelhavam altos, numa inflama de 
sapiranga à rebelde; e susseguinte – o que não sei é se foram todos duma vez, ou um 
logo e logo outro e outro – eles restaram cegos. Cegos, sem remissão dum favinho de 
luz dessa nossa! O senhor imagine: uma escadinha – três meninos e uma menina – 
todos cegados. Sem remediável.[...] 
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A hipovitaminose A (HVA), deficiência da vitamina A no organismo, pode hoje ser 
considerada um problema de saúde pública mundial, em especial nos países em 
desenvolvimento. Conforme a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e 
da Mulher realizada em 2006, a prevalência nacional de hipovitaminose A em crianças 
menores de 5 anos foi 17,4%, com maior prevalência na Região Nordeste (19,0%). 
(BRASIL, 2009). 
 
Pesquisa 
No portal da Saúde existe informações sobre a Suplementação de Vitamina A Acesse o 
link: http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_vitamina_a.php. Este manual traz as 
informações referentes a reserva adequada de vitamina, bem como medidas 
importantes de prevenção da deficiência de vitamina A. 
 
Observação 
É muito importante que você esteja alerta para as deficiências da vitamina A, pois a 
prevenção e o diagnóstico precoce impedem o desenvolvimento da cegueira, que, uma 
vez instalada, é irreversível. É importante ressaltar que, no Brasil, as ações de 
suplementação de Vitamina A, tiveram inícios na década de 80, integradas ao Programa 
Nacional de Imunização, e que em 1994, essas ações foram institucionalizadas com a 
criação do Programa Nacional de Controle das Deficiências de Vitamina A, no âmbito 
do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. 
 
Para facilitar a leitura, organizamos este tópico em três partes em que serão abordados 
aspectos teóricos e práticos da deficiência da vitamina A. 
 
A HIV seu diagnóstico 
 
A vitamina A é um álcool amarelo-claro cristalino, lipossolúvel, chamado de retinil ou 
retinol, em referência à sua função específica na retina (ela faz parte do pigmento 
rodopsina), lipossolúvel. 
A vitamina A está presente nos alimentos de duas formas: vitamina A pré-formada 
(ésteres do retinol), encontrada no fígado, leite, na manteiga, nos ovos e no queijo; 
provitamina A (carotenóides), presente nas hortaliças de folhas verdes e hortaliças e 
frutas amarelo-alaranjadas-avermelhadas (beterraba, rabanete, cenoura, batata-doce, 
manga etc.). 
A absorção está ligada à ingestão de outros lipídios na dieta e o armazenamento se dá 
no fígado. 
São várias as funções da vitamina A: ligam-se ao ciclo visual, à integridade das 
membranas, à diferenciação epitelial, à formação de glicoproteínas, à produção de 
muco, à resistência às infecções, à modulação da resposta imune, ao crescimento e 
desenvolvimento ósseo. 
Há dois “estágios” da deficiência da vitamina A que, normalmente, são identificados 
clinicamente: 
•hipovitaminose A: a deficiência leva a estados subclínicos (a reserva hepática de 
retinol está diminuída); 
•xeroftalmia: o termo se aplica a todas as manifestações oculares, especialmente a 
denominada cegueira noturna. 
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A gênese da deficiência pode ser a dieta inadequada ou problemas de absorção, 
transporte ou metabolização. A absorção é influenciada por parasitoses intestinais 
(giardíase, ascaridíase, estrongiloidíase), ressecções intestinais, fibrose cística, dietas 
pobres em gordura, diarreia aguda. 
Os primeiros sinais da HVA não são específicos, fazendo parte de um quadro mais 
amplo. As crianças começam a adoecer mais freqüentemente ou os quadros de 
diarréia e sarampo se tornam mais graves (a falta da vitamina A reduz a capacidade do 
corpo de se defender dessas e de outras doenças). 
 
Na xeroftalmia, os sinais podem ser classificados em primários (estruturais) e 
secundários (bioquímicos e funcionais). São sinais primários: 
•xerose da conjuntiva, que se apresenta seca, congesta e de fácil contaminação; 
•manchas de Bitot, que são manchas espumosas na conjuntiva,bem visíveis à 
inspeção; 
•xerose da córnea, seca e opaca; 
•ceratomalácia, com necrose da córnea, levando à cegueira, que é irreversível (é o 
último estágio do processo). 
 
 
 

Os sinais secundários são: 
•nictalopia que se traduz pela dificuldade de visão noturna; 
•fundo de olho com palidez da pupila e mácula. 
Como a prevenção é importantíssima na HVA, o diagnóstico deve ser feito em nível 
populacional e individual. 
 
Diagnóstico populacional 
É indicada a utilização de um indicador biológico que é a dosagem sérica do retinol e 
pelo menos quatro dos fatores de risco abaixo listados: 
•índice de aleitamento exclusivo < 50% para crianças menores de 6 meses 
•déficit estatural presente (<2 DP) em mais de 30% das crianças de 0 a 3 anos 
•crianças com baixo peso ao nascer (< 2.500g) 
•mortalidade infantil > 75 
•cobertura vacinal completa menor que 50% 
•1% de letalidade por sarampo 
•ausência de escolaridade formal feminina > 50% 
•menos de 50% dos domicílios com água tratada 
Consideram-se como valores de referência para em retinol sérico: 
•Deficiente < 10 mcg/dl 
•Baixo – 10 a 19,9 mcg/dl 
•Normal – 20 a 50 mcg/dl 
•Alto – > 50 mcg/dl. 
O indicador clínico é a xeroftalmia. 
 



Diagnóstico individual  
 
É feito nas crianças que têm alimentação deficiente para vitamina A, sinais clínicos de 
xeroftalmia e alterações histológicas e bioquímicas. 
Segundo a OMS, quando as prevalências de cegueira noturna e mancha de Bitot, em 
crianças de seis a 71 meses, ultrapassam 1% e 0,5%, pode se considerar a xeroftalmia 
como um problema de saúde pública. 
Uma vez que a HVA pode levar à cegueira irreversível, a prevenção desse dano é de 
suma importância. Vamos discutir um pouco como fazê-la. 
 
Medidas preventivas 
Nas Unidades Básicas de Saúde devem acontecer as principais ações para a prevenção 
da HVA, em diferentes momentos. 
•Pré-natal: algumas ações podem ser desenvolvidas, como a educação nutricional, o 
incentivo ao aleitamento materno e a preconização do consumo de alimentos ricos em 
vitamina A. 
•Parto: o incentivo ao aleitamento materno e o alojamento conjunto se constituem em 
ações para a prevenção. 
•Puerpério e primeiro ano de vida: nesse momento, as ações devem ser desenvolvidas 
com relação à mãe e à criança. 
 
Para a prevenção do agravo na 
criança, algumas ações devem 
ser dirigidas à mãe. O período de 
lactação é muito importante 
para que o recém-nascido tenha 
suas reservas de vitamina A 
suficientes para os primeiros 
quatro a seis meses de vida. 
Assim, o incentivo à 
amamentação desde o 
puerpério é uma prática 
proposta. Se a mãe mora em 
região de risco para a HVA, 
deverá receber a vitamina A nas 
primeiras quatro semanas após 
o parto. Na Caderneta de Saúde 
da Criança, nos dados sobre 
gravidez, parto e puerpério, deve 
ser anotada a informação sobre 
a suplementação da vitamina A 
no pós-parto imediato (ainda na 
maternidade).  
Essa anotação indicará se deve ser feita a suplementação na UBS ou não. 

 



O desenvolvimento das ações básicas de saúde propiciará um crescimento saudável, 
favorecendo ingestão e absorção adequadas da vitamina A. Ao iniciar o desmame, a 
mãe deve ser orientada quanto à importância da ingestão dos alimentos ricos em 
vitamina A. Se a criança mora em região de risco deverá receber a suplementação da 
vitamina A. 
 
A educação da comunidade para o aumento do consumo de alimentos ricos em 
vitamina A é uma das estratégias que, a longo prazo, faria desaparecer a HVA nessas 
regiões. 
 
A equipe de saúde pode agir em todos esses níveis de atuação para a prevenção da 
HVA: desde o ACS, que, em contato próximo à comunidade, pode fazer um trabalho 
cotidiano de educação alimentar, passando pela enfermagem e médicos na UBS, com 
intervenções no pré-natal, puerpério e acompanhamento da criança. 
 
Uma vez constatada a hipovitaminose A em uma determinada região, é indicada a 
suplementação oral da vitamina A para todas as crianças. Nessas áreas, há indicação 
de suplementação da vitamina A no puerpério. 
 
A suplementação de vitamina A nos alimentos industrializados ou sua adição em 
alguns alimentos tem sido desenvolvida em nosso país, mas ainda é incipiente. Essa 
suplementação não substitui a ingestão oral da vitamina A, quando indicada. 
Para saber mais sobre o assunto acesse o link: 
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/comple
mentar.pdf 
 
Tratamento 
 
Quando existem manifestações clínicas, a HVA se constitui em uma emergência, pois a 
cegueira advinda é definitiva. Na suspeita ou no diagnóstico, deve-se administrar o 
esquema: 
•Primeira dose: 200.000 UI de vitamina A; 
•Segunda dose: a mesma dose de 200.000 UI, 24 horas após; 
•Terceira dose: a mesma dose de 200.000 UI, 4 semanas após. 
 
A administração é sempre por via oral. Em crianças menores de um ano ou peso menor 
que oito quilos deve ser administrada a metade da dose. Para crianças desnutridas, 
internadas, com menos de 6 meses é prescrita a dose de 50.000 UI a ser tomada ou 
aplicada (via intramuscular) no hospital, segundo o Manual de Atendimento da Criança 
com Desnutrição Grave em Nível Hospitalar. 
 
Neste tópico, apresentamos alguns dados sobre a importância da ingestão de vitamina 
A na alimentação, como pode ser desenvolvida a deficiência dessa vitamina e uma de 
suas consequências: a cegueira. Além disso, detalhamos a proposta do MS para a 
suplementação da vitamina A e tratamento. 
 

https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/complementar.pdf
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/complementar.pdf
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/complementar.pdf
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/complementar.pdf
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/complementar.pdf
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/complementar.pdf
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/complementar.pdf
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/complementar.pdf
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/complementar.pdf
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/complementar.pdf
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/complementar.pdf
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/complementar.pdf
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/complementar.pdf
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/complementar.pdf
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/complementar.pdf
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/complementar.pdf
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_2/complementar.pdf


Doenças respiratórias 

Introdução 

Saúde da criança e do Adolescente 

Unidade 3 

Tópico 1 

Caro Cursista, 
 

Dando segmento o módulo Atenção e Gestão do Cuidado da Criança e do Adolescente, 
trataremos agora das doenças respiratórias, frequentes durante a infância, acometendo 
um número elevado de crianças, de todos os níveis socioeconômicos e por diversas 
vezes. No vídeo o prof. Almir resume os principais pontos abordados nessa aula. Boa 
aula! Acesso o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=AIqUiOxeUqw 
 
Sabemos que as doenças respiratórias são um dos principais motivos pelos quais as 
mães levam seus filhos à unidade básica de saúde (UBS) e, por isso, é de fundamental 
importância que o profissional de saúde esteja capacitado para o atendimento dessa 
demanda. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
O objetivo desta aula é capacitá-lo no atendimento às crianças com queixas relacionadas 
ao sistema respiratório, identificando as principais doenças e instituindo a melhor 
abordagem em cada situação, dentro dos princípios da atenção primária e do Programa 
de Saúde da Família, bem como discutir as principais doenças respiratórias da criança e 
do adolescente: asma, rinite, pneumonia e infecções das vias aéreas superiores (IVAS). 
 
AO FINAL, VOCÊ SERÁ CAPAZ DE: 
•Construir a história clínica e realizar exame físico, permitindo a realização do diagnóstico 
correto; 
•saber quando indicar e como interpretar exames complementares; 
•orientar o diagnóstico diferencial entre doenças virais e bacterianas; 
•reduzir o uso de antibióticos nas doenças virais; 
•utilizar apropriadamente o antibiótico nas doenças bacterianas; 
•reconhecer situações de risco à vida; 
•organizar a assistência na UBS; 
•identificar fatores de risco e propor medidas preventivas. 

 
Além disso, existem vários problemas relacionados à abordagem dessas doenças. 
Estima-se que a pneumonia seja responsável por mais de um milhão de mortes por ano 
em crianças abaixo de cinco anos, em todo o mundo. Segundo Walker e colaboradores 
(2013), em 2011 estima-se que tenham ocorrido 120 milhões de casos de pneumonia em 
crianças em todo o mundo levando à morte de 1,3 milhões delas. 
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A asma é a doença crônica mais comum na infância e um 
grande volume de conhecimento acerca de sua fisiopatologia e 
avanços no campo terapêutico foram produzidos nos últimos 
anos, tornando necessária a constante atualização do 
profissional de saúde.  

Em relação às infecções das vias aéreas superiores (IVAS), a preocupação atual se 
refere ao abuso de antibióticos a despeito do conhecimento de que a maioria tem 
etiologia viral, resultando em taxas crescentes de resistência bacteriana. 
Conscientes das diversas dificuldades enfrentadas por muitos profissionais para 
realizar uma prática de qualidade, empenhamo-nos em preparar um texto de fácil 
leitura e que aproxime os conhecimentos científicos atuais da realidade do cotidiano 
vivenciado na atenção primária. 
 
Observação: Resfriado não é gripe! É a doença mais frequente que temos na vida, e 
não necessita de medicamentos em geral. Lembra uma “gripe fraca”, e pode incluir 
febre durante 2 a 3 dias e todos os sinais e sintomas da gripe. É extremamente 
contagiosa e causada por vários vírus diferentes, alguns com vários sorotipos, o que 
inviabiliza a produção de vacina.  

A gripe é 
causada pelo o 
vírus Influenza e 
o Ministério da 
Saúde vem 
realizando 
campanhas 
vacinais para 
diminuir a sua 
incidência em 
faixas etárias 
específicas, com 
boa resposta. 
Clique aqui para 
ler as diferenças 
entre sintomas. 
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Infecções respiratórias agudas (IRAS) 

Apesar do constante avanço tecnológico na área de diagnóstico em medicina, com 
exames cada vez mais sofisticado, a avaliação clínica permanece como instrumento 
mais sensível (e acessível) para o diagnóstico das infecções respiratórias em crianças. 
A avaliação clínica compreende a entrevista ou anamnese - em que se pergunta sobre 
sinais e sintomas, antecedentes pessoais, familiares e condições de vida – e o exame 
físico minucioso. 
Dentro de uma visão mais ampla de avaliação, precisamos considerar também a 
organização do serviço de saúde desde o momento em que a criança e sua família 
chegam à Unidade Básica de Saúde até o momento em que ela recebe 
encaminhamento para o seu problema, assim como as ações coletivas e preventivas. 
 
OBSERVAÇÃO: Não tenha dúvida: anamnese acurada e exame físico de qualidade 
continuam sendo os melhores métodos para o diagnóstico. Os exames são 
complementares – ou seja, necessários em alguns casos, sempre depois da anamnese 
e exame físico. 

O acolhimento realizado por todos os profissionais é 
uma maneira de escutar todas as pessoas que 
procuram a UBS. Dessa forma, todo profissional que 
realiza o acolhimento deve ser treinado para 
identificar alguns sinais de alerta e solicitar ajuda 
sempre que necessário.  
Os principais sintomas de IRA incluem febre, tosse, 
dificuldade respiratória, coriza, obstrução nasal, dor 
de garganta e dor de ouvido. Uma criança com febre 
deve ser medicada quando a temperatura axilar for 
superior a 38ºC, principalmente quando causa 
desconforto, deixando a criança irritada, prostrada, 
ou muito chorona. Lembre que a febre altera 
parâmetros importantes do exame físico, como a 
frequência respiratória e frequência cardíaca. Quem 
acolhe a criança com IRA deve reconhecer de 
imediato os sinais de alerta que demonstram a 
gravidade da criança. Acesse o link: 
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_
cri/assets/pdf/unidade_3/a_consulta_pediatrica.pdf 



A maioria dos quadros de pneumonia acontece após uma infecção viral de vias aéreas 
superiores, mas apenas a minoria dos quadros de IVAS se complica com pneumonia. 
Você poderá ler mais sobre esses fatores em: Aspectos importantes da anamnese de 
uma criança com suspeita de IRA acesso pelo link: 
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_3/tex_com
p_aspectos_importantes_da_anamnese_de_uma_crian%C3%A7a_com_suspeita_de_ira.p
df 
 

O uso precoce de antibióticos não previne complicações bacterianas 
 
A prevenção das IRAs relaciona-se com a promoção da saúde integral da criança, 
evitando-se a desnutrição, a prematuridade, o tabagismo passivo, promovendo o 
aleitamento materno, a vacinação e melhorando as condições de vida da população. A 
ida precoce para a creche expõe a criança a um contato mais estreito com vírus e 
bactérias, constituindo um fator de risco importante para aumento na incidência de IRA, 
mas qualquer intervenção deve ser contextualizada e individualizada, pesando-se prós e 
contras. Sabemos que muitas mães precisam trabalhar e a única opção que têm é deixar 
a criança na creche. Uma possível solução é conversar com a mãe sobre alternativas de 
cuidadores ou de licença no trabalho no momento em que a criança estiver com 
infecções virais, que são facilmente transmissíveis. 
Neste momento, acreditamos que você esteja com uma visão mais ampla do problema 
IRA no seu contexto e da necessidade do trabalho em equipe para a sua abordagem. A 
seguir discutiremos aspectos mais específicos do diagnóstico e tratamento de cada 
doença. Vamos lá! 
 

Diagnóstico e abordagem das infecções respiratórias mais comuns 
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Discutiremos, agora, o diagnóstico e a abordagem das infecções de vias aéreas 
superiores mais prevalentes (resfriado comum, gripe, faringoamigdalite, otite média 
aguda e sinusite aguda) e pneumonia. Sabemos da escassez de recursos propedêuticos 
(laboratoriais e radiológicos) em grande parte do nosso país, por isso nos 
concentramos nos aspectos clínicos do diagnóstico. 

 
Quanto ao tratamento, nossa maior preocupação é evitar o uso abusivo de 
antimicrobianos, ao mesmo tempo em que não podemos deixar as infecções 
bacterianas sem tratamento adequado, devido ao risco de complicações. Além disso, 
abordamos, ao final, medicamentos frequentemente utilizados para os sintomas de IRA 
que, muitas vezes, não têm efeito benéfico comprovado e resultam em efeitos 
indesejáveis e perigosos, sobretudo em crianças pequenas. 
 
Seria Interessante que... 
 
Na sua área de abrangência, você faça um levantamento das crianças que apresentem 
infecções recorrentes de vias aéreas e procure identificar os fatores de risco envolvidos. 
Investigue a possibilidade de rinite alérgica nesses casos (“a criança que está sempre 
gripada”). Pontue o que é feito em relação a esse problema e pense em possíveis ações 
que poderiam ser desenvolvidas. Faça uma revisão sobre os principais antibióticos que 
estão disponíveis na sua UBS e que são utilizados para o tratamento das IRAs: espectro 
de ação, resistência bacteriana, doses usadas, contraindicações e efeitos colaterais. 
 

Resfriado comum 
O resfriado comum é uma das causas mais frequentes de consulta em crianças. Os 
agentes etiológicos responsáveis são os vírus (rinovírus, adenovírus, coronavírus e 
parainfluenza). A transmissão ocorre através de gotículas de muco ou saliva e também 
por secreções transmitidas por mãos e objetos contaminados. O período de incubação 
dura entre dois e quatro dias e o quadro costuma se resolver num período de sete a 10 
dias. 
As principais manifestações clínicas são: obstrução nasal, rinorreia, espirros, mal-estar, 
dor de garganta, febre, lacrimejamento ocular, tosse e hiporexia. O estado geral é quase 
sempre pouco acometido. A febre é geralmente baixa (<39° C), com duração entre três e 
cinco dias. A rinorreia inicialmente é hialina, mas seu aspecto e sua cor podem 
modificar-se, tornando-se purulenta na fase final do quadro. 
O diagnóstico é essencialmente clínico, não sendo necessários exames 
complementares. Em relação ao diagnóstico diferencial do resfriado comum, devemos 
considerar duas afecções: gripe e rinite alérgica. A gripe é causada pelo vírus influenza 
e apresenta sintomas com maior repercussão clínica, como febre alta, prostração e 
mialgia. A rinite alérgica deve ser pensada nos quadros recorrentes ou persistentes, 
desencadeados por alérgenos ambientais e sem febre. A evolução do resfriado comum 
é autolimitada e as complicações possíveis são: sinusite, otite média e pneumonia. 

Faringoamigdalite 
É muito importante frisar que a grande maioria das faringoamigdalites (FA) tem 
etiologia viral, principalmente em crianças abaixo de três anos. Quando bacteriana, a 
faringoamigdalite pode ser causada por Streptococcus pyogenes, Haemophilus 
influenzae, Staphylococcus aureus e Moraxella catarrhalis.  
 



As possíveis complicações da amigdalite estreptocócica são: febre reumática, 
glomerulonefrite difusa aguda, linfadenite cervical e abscesso peritonsilar. 
 
Muitos autores consideram que os sinais e sintomas de FA viral e bacteriana são muito 
semelhantes e recomendam a realização de cultura de material da orofaringe para se 
ter certeza da presença do Streptococcus pyogenes. Testes mais rápidos e de baixo 
custo, tais como a detecção de antígenos estreptocócicos, podem ser utilizados. A 
sensibilidade é de 60-90% e a especificidade, superior a 90%. Caso o teste rápido para 
estreptococo seja negativo e houver suspeita clínica de FA estreptocócica, a cultura 
deve ser realizada. Entretanto, esses exames não estão acessíveis de forma rotineira, 
ficando o diagnóstico baseado em critérios clínicos. Os seguintes achados sugerem 
etiologia bacteriana: 
 
•Febre alta, acima de 38,5º C e que excede 72 horas completas; 
•Adenomegalia subângulo-mandibular, única, dolorosa; 
•Hiperemia e exsudato purulento (“placas de pus”); 
•Petéquias no palato; 
•Crianças mais velhas (acima de 3 anos); 
•Ausência de tosse, coriza, rouquidão e diarréia. 
 
O tratamento de escolha nesses casos continua sendo a penicilina benzatina, dose 
única. Alternativas incluem: penicilina V oral (8/8h) e amoxicilina (2 ou 3 doses), por 10 
dias. Nos casos de FA recorrente (5 vezes em 1 ano; 4 vezes/ano em 2 anos ou 3 
vezes/ano em 3 anos), deve-se pensar na possibilidade de bactérias produtoras de beta 
lactamase. 

Otite média aguda (OMA) 
 
Grande parte das crianças apresenta pelo menos um episódio de OMA durante sua vida. 
Portanto, este é um problema comum para quem lida com saúde infantil.  
 
É importante saber que a maioria dos casos de OMA em crianças com mais de dois 
anos evolui para cura espontânea sem necessidade de antibioticoterapia. Isso acontece 
porque muitos têm etiologia viral ou por ação dos mecanismos de defesa do próprio 
organismo no caso de infecções bacterianas. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenza e Moraxella catarrhalis são os agentes bacterianos mais comuns. 
 
A OMA, especialmente a recorrente, é a principal causa de déficit auditivo adquirido na 
infância, o que pode levar a atraso no desenvolvimento e dificuldade escolar. Além 
disso, existe o risco de complicações graves, apesar de raras, como mastoidite. 
O abaulamento da membrana timpânica é o sinal clínico mais importante de OMA 
(sensibilidade 61%; especificidade 97%).  
 
Para se adquirir habilidade na realização da otoscopia, é preciso examinar 
rotineiramente os ouvidos de crianças e se familiarizar com o ouvido normal. É 
necessário também um otoscópio com boa qualidade. Não adianta querer “adivinhar” o 
que está acontecendo, usando-se um aparelho sem luz suficiente ou com pilhas fracas. 
 
 



Lembre-se: choro e febre podem causar hiperemia timpânica. O Departamento de 
Otorrinolaringologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) propôs alguns critérios 
para iniciar antibioticoterapia em casos de suspeita de OMA. São eles: 
 
•Idade menor que 2 anos; 
•Sintomas moderados a graves ou toxemia; 
•Febre aIta (igual ou superior a 39° C); 
•História pregressa de OMA; 
•Abaulamento e/ou otorreia. 
 

Explicando melhor: se uma criança apresenta-se com otalgia e hiperemia de tímpano, a 
conduta vai ser variável de acordo com a idade, intensidade da febre e sintomas 
associados, história pregressa e outros achados à otoscopia (abaulamento e otorreia). 
A presença de um ou mais dos critérios da SBP indica a necessidade de 
antibioticoterapia. Em crianças maiores de dois anos, com poucos sintomas e que 
apresentem apenas hiperemia ou opacidade da membrana timpânica, a conduta pode 
ser expectante, mas com retorno programado em 48 a 72 horas. 
 
O tratamento deve ser feito com amoxicilina (8/8h ou 12/12h), por sete a 10 dias. No 
caso de pacientes alérgicos à penicilina, podem ser usados sulfametoxazol-trimetoprim 
ou macrolídeos. 
Espera-se melhora dos sintomas e da febre em 72 horas, mas a persistência de 
alterações à otoscopia é comum por até três meses, o que exige o acompanhamento 
mensal. 
 
Nos casos de resistência bacteriana, tem-se a opção de aumentar a dose de amoxicilina 
(90mg/kg/dia) ou usar a associação com clavulanato ou cefuroxime. 
Quando a recorrência da OMA é frequente (três vezes em seis meses ou quatro vezes 
em um ano), devem ser pesquisados fatores de risco, como posição correta para 
mamar, rinite alérgica, hipertrofia de adenoides, entre outros. Antibióticos profiláticos 
não são recomendados. 
 

Sinusite aguda 
 

Rinorreia, congestão nasal, febrícula, tosse diurna que se agrava à noite, halitose, edema 
periorbitário sem dor são sintomas de sinusite. A duração dos sintomas catarrais - 
tosse produtiva e descarga nasal espessa - superior a 10 dias (ou agravamento destes) 
é o principal divisor de águas entre etiologia viral ou bacteriana. A sinusite é 
considerada aguda quando a duração dos sintomas é inferior a 30 dias. Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis são os agentes bacterianos 
mais comuns tanto nas otites como em sinusites agudas. 
 
O diagnóstico de sinusite é essencialmente clínico. Não se recomenda radiografia de 
seios da face em menores de seis anos. O tratamento deve ser feito com os mesmos 
antibióticos utilizados para OMA, com duração um pouco mais longa, 10 a 14 dias. 
 



Pneumonia 
Pneumonia é a inflamação do parênquima pulmonar, causada, na maioria das vezes, por 
vírus e/ou bactérias. Um estudo clássico realizado em países em desenvolvimento e 
com crianças hospitalizadas, a partir de cultura de tecido pulmonar obtida por aspiração 
direta, mostrou etiologia bacteriana em 50-60% dos casos avaliados. Por outro lado, 
estudos mais recentes, a maioria de americanos e europeus, chamam a atenção para a 
importância da etiologia viral, sendo esta a causa predominante em lactentes e crianças 
com menos de cinco anos. Ainda sobre estudos de etiologia, é importante frisar que, em 
muitos casos, não é possível obter a etiologia e que mais de um patógeno pode ser 
isolado no mesmo paciente (infecção mista em 25-40%). As combinações mais comuns 
são Streptococus pneumoniae e vírus respiratório sincicial (VRS) ou Streptococus 
pneumoniae e Mycoplasma pneumoniae. A idade é o melhor preditor da etiologia e guia 
a escolha terapêutica mais apropriada. 
 
Outro agente associado à pneumonia em crianças é o Streptococcus pyogenes, 
geralmente com apresentação grave. Os vírus ocorrem com mais frequência no outono 
e inverno. Os principais vírus causadores de pneumonia são: vírus sincicial respiratório 
(que causa também bronquiolite), influenza (da gripe), parainfluenza (do crupe) e 
adenovírus (da bronquiolite grave). 
 
O quadro abaixo mostra os principais agentes de acordo com cada faixa etária. 

Faixa etária Agentes etiológicos mais comuns 

Recém-nascido 
Gram negativos, Streptococcus do grupo B 
e Staphylococcusaureus 

1 a 3 meses 

Síndrome da pneumonia afebril do lactente 
(em que a tosse é o sintoma mais 
importante): Vírus, Clamídia e Bordetella 
pertussis 

1 mês a 5 anos 
Vírus Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzaeeStaphylococcus 
aureus 

Mais de 5 anos 
Vírus Streptococcus 
pneumoniae e Mycoplasma pneumoniae 

Observação 
Observe essa imagem e imagine a forma mais frequente de 
transmissão dos vírus ... 
Principalmente por gotículas geradas pela fala, tosse, espirro em 1 
metro. 
Um bom espirro chega a 6m! Contato com mãos e superfícies 
contaminadas. Você poderá ler mais sobre esses fatores em: 
Reconhecendo e Tratando a Pneumonia acesse pelo link: 
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf
/unidade_3/tex_comp_reconhecendo_e_tratando_a_pneumonia.pdf 



Neste tópico, você ainda estudará asma e rinite alérgica. A principal razão de essas 
doenças estarem sendo discutidas na mesma seção é que a rinite alérgica é o principal 
fator de risco para o desenvolvimento da asma. 
Além do uso de antibióticos, discutido especificamente para cada doença, outras 
medicações são frequentemente prescritas por profissionais de saúde ou mesmo 
utilizadas sem receita médica. A automedicação é uma prática comum no nosso meio e 
deve ser desencorajada. 

 
Os seguintes medicamentos devem ser evitados em crianças, seja porque não têm 
eficácia comprovada ou porque apresentam risco de efeitos colaterais significativos: 
Veja na imagem. 
Anti-histamínicos não têm benefício comprovado para os quadros de infecção das vias 
aéreas (IVAS), sendo indicados apenas em crianças com história de rinite alérgica. O 
mesmo deve ser dito sobre o uso de broncodilatadores, prescritos em caso de tosse se 
a criança tiver história de asma. A prescrição nesses casos deve ser composta pelas 
seguintes orientações: 
•Oferecer líquidos com frequência, especialmente o leite materno, se for o caso; 
•Respeitar a aceitação da dieta. Oferecer alimentos saudáveis e de fácil digestão; 
•Dar antitérmicos, quando necessário, com intervalo mínimo de 6 horas; 
•Fazer limpeza nasal com cloreto de sódio 0,9% (1 ml em cada narina, sempre que 
necessário, pelo menos de manhã e à noite). 
 
 

Medicamentos sintomáticos, asma e rinite alérgica 

Doenças respiratórias 
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Tosse e obstrução nasal são dois sintomas que 
incomodam muito a criança e preocupam a mãe. 
Acreditamos que as mães desejam ser orientadas e 
compreendidas na suas preocupações. Explicar que a 
tosse é um mecanismo de proteção da via aérea e que, 
por isso, não devemos sedá-la com antitussígenos e que 
as IVAS, na maior parte das vezes, são episódios 
autolimitados e de curta duração - são exemplos de 
informações que podem tranquilizá-las. Além disso, é 
fundamental conversar com a mãe ou responsável pela 
criança para orientar sobre sinais de perigo, esclarecer 
dúvidas e deixar as portas da UBS abertas para que 
retornem caso a criança não melhore. 



ASMA E RINITE ALÉRGICA 
 
Observação 
 
A asma é a segunda causa de internação hospitalar em crianças de quatro a nove anos 
e a terceira em adolescentes e, nas duas faixas etárias, é importante causa de consultas 
em serviços de urgência e Unidades Básicas de Saúde (UBS). Já nas crianças menores 
de um ano, as crises de broncoespasmo são importante problema de saúde pública, 
pois 50% de crianças entre um e três anos chiam após a exposição às infecções virais. 

 
Você, possivelmente, já enfrenta no seu cotidiano profissional o impacto que as crises 
de broncoespasmo produzem na sua UBS e o desafio de organizar o serviço para 
atender essa demanda na crise aguda. Provavelmente, ao mesmo tempo, você 
programa, junto à equipe, um acompanhamento das crianças após a crise, pois há 
tratamento preventivo para as crianças que têm asma. 
 
Indicadores epidemiológicos da asma – fatores de risco e conceito de asma 
 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 235 milhões de pessoas no mundo 
sofrem de asma. Esta é a doença crônica mais comum na infância. As mortes por asma 
irão aumentar nos próximos 10 (dez) anos caso não sejam tomadas medidas urgentes. 
No Brasil são registradas anualmente cerca de 350 mil internações por asma, sendo 
esta a terceira causa de hospitalização pelo Sistema Único de Saúde (SUS) entre 
crianças e adultos jovens e a quarta causa na população geral (2,3% do total). A 
mortalidade por asma ainda é baixa, mas vem crescendo em diversos países e regiões. 
Nos países em desenvolvimento, a mortalidade tem aumentado nos últimos 10 anos, 
correspondendo a 5% a 10% das mortes por causa respiratória, com grande proporção 
de óbitos domiciliares. 
 
A asma possui grande impacto nos custos sociais e econômicos: hospitalizações, 
visitas a serviços de emergência e medicamentos e, entre os indiretos, o absenteísmo 
ao trabalho e/ou escola e a piora da qualidade de vida. 
Várias são as causas das hospitalizações, destacando-se, entre elas, como de grande 
importância, a organização dos serviços. Estes não são equipados (recursos humanos, 
insumos) para atender à demanda dos pacientes. 
 
Existe grande diversidade de critérios entre os serviços para se hospitalizar uma 
criança. Apenas as condições sociais não explicam as hospitalizações por asma, uma 
vez que o tratamento preventivo pode diminuir as consultas de emergência e 
hospitalizações. 
 
A elevada morbidade de crianças mais desfavorecidas do ponto de vista 
socioeconômico deve-se ao seu menor acesso ao tratamento preventivo nas UBS, 
levando à maior demanda para os serviços de emergência e consequente 
hospitalização. 



Fatores de risco para desenvolver asma ou agravá-la 
 

O conceito de doença inflamatória crônica é estendido a todas as faixas etárias, 
entretanto, a abordagem diagnóstica da asma depende da idade e, por isso, nas partes 
seguintes, você estudará os aspectos mais importantes da abordagem diagnóstica 
segundo a faixa etária: menores ou maiores de cinco anos. 
Conceito 
A asma é conceituada, atualmente, como uma doença inflamatória crônica das vias 
aéreas que resulta da interação entre genética e fatores de risco. As vias aéreas, se 
tornam cronicamente inflamas e hiper-reativas, resultando em obstrução que se 
manifesta clinicamente por tosse, sibilância, dispineia e dor torácica. A inflamação é 
decorrente de uma interação complexa entre células inflamatórias, mediadores 
químicos e células das vias aéreas. A obstrução das vias aéreas é reversível, parcial ou 
totalmente, seja, através do uso de medicamentos ou espontaneamente. 

 
Leitura Complementar 
O diagnóstico da asma em crianças menores de cinco anos pode ser difícil. Isso 
porque, nessa faixa etária, principalmente nos menores de três anos, os episódios de 
tosse e/ou sibilância são muito comuns e causados por doença viral. Em menores de 
dois anos predomina o vírus respiratório sincicial e, em crianças maiores, outras 
viroses. Acesse pelo link: 
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_3/tex_com
p_abordagem_diagn%C3%B3stica_da_asma_nos_menores_de_%20cinco_anos.pdf 
 

Classificação da gravidade antes do tratamento 
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Antes de iniciar o tratamento, é importante classificar o nível de gravidade da asma. 
Nem sempre é possível incluir os sintomas. Na dúvida, é melhor classificar no nível 
mais elevado. A classificação deverá ser feita no período entre as crises (intercrise) e 
antes de o paciente iniciar o tratamento com corticoides inalatórios. 
Como se pode observar no quadro abaixo, a classificação de gravidade da asma baseia-
se em sintomas e provas de função pulmonar. Inicialmente, deve-se observar se o 
paciente tem sintomas na intercrise. Se os sintomas são leves (menos que uma vez na 
semana), é classificado como intermitente e, quando apresenta mais sintomas na 
intercrise, é classificado como asma persistente. Neste caso – asma persistente –, 
deve-se analisar os sintomas para avaliar a intensidade e classificá-lo como persistente 
leve, moderado ou grave. 

 
Gravidade Intermitente Persistente 

Crises Raras Leve Moderada Grave 

Sintomas Raros 

Crises podem 
afetar o sono e 
a atividade 
Semanais 

Crises podem 
afetar o sono e 
a atividade 
Diários, mas 
não contínuos 

Crises 
frequentes 
Diários e 
contínuos 

Limitação de 
atividade física 

Nenhuma 
Só em 
exarcerbações 

Só em 
exacerbações 

Contínua 

Pico do Fluxo 
Expiratório 
(PFE) 

superior ou 
igual a 80% 

superior ou 
igual a 80% 

60 a 80% inferior a 60% 

Espirometria 
(entre as 
crises) 

Normal Normal 
Distúrbio 
ventilatório 
obstrutivo leve 

Distúrbio 
ventilatório 
obstrutivo 
moderado-
grave 

A partir dos cinco/seis anos, é possível contar com as provas de função pulmonar, 
como a espirometria e a medida do pico do fluxo expiratório (PFE). 
 
A espirometria, quando disponível, é importante para medir a limitação e a 
reversibilidade do fluxo aéreo para estabelecer o diagnóstico de asma. Uma elevação de 
VEF1 (volume expiratório forçado do primeiro segundo) igual ou superior a 12% (ou 
igual ou superior a 200 ml), após a administração de um broncodilatador, é consistente 
com o diagnóstico de asma. Entretanto, nem todos os pacientes exibirão esse padrão. 
 
O pico do fluxo expiratório (PFE) é importante no diagnóstico e na monitoração do 
tratamento da asma. É um aparelho portátil, de custo bem inferior ao da espirometria, 
podendo ser realizado em ambulatórios do Programa de Saúde da Família. 
Preferencialmente, as medidas do PFE devem ser comparadas às melhores medidas 
anteriores realizadas pelo paciente. Uma elevação de 60 l/min (ou igual ou superior a 
20%), após uso inalatório do broncodilatador, sugere o diagnóstico de asma. 



Observação 
Observe que o quadro baseia-se em critérios clínicos e funcionais. Porém, nem sempre 
você conseguirá encaixar todos os critérios no mesmo nível. Quando isso ocorrer, faça 
opção para o nível mais elevado. Essa classificação é utilizada apenas antes do 
paciente utilizar o tratamento com corticoide inalatório. 

 
Exemplo 
Interpretação dos valores do pico do fluxo expiratório: Criança com estatura = 124 cm e 
PFE = 160 l/min. Valor previsto = 233 l/min. Porcentagem do previsto: 160 x 100 / 233 = 
68,7% do previsto. Quando os valores do PFE são superior ou igual a 80% do valor 
esperado, ele é considerado normal; se estão entre 60 e 80%, o distúrbio é considerado 
obstrutivo leve; moderado entre 40 e 60%; e grave inferior a 40%. A maioria das UBS não 
disponibilizam o PFE para a equipe por desconhecimento da importante contribuição 
que esse equipamento portátil e de baixo custo traz à assistência dos pacientes com 
asma. A sua unidade de saúde disponibiliza o PFE? 
 
Leitura Complementar 
A leitura do texto tratamento da asma acesse pelo link: 
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_3/tex_com
p_tratamento_da_asma.pdf permitirá que seja feita uma abordagem nos aspectos que 
serão importantes para sua prática cotidiana e para o planejamento da assistência às 
crianças e adolescentes com asma. 

Rinite alérgica e sua interrelação com a asma 
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A rinite alérgica é definida clinicamente como um distúrbio sintomático do nariz, 
induzido por uma inflamação que aparece após a exposição das membranas do nariz a 
alérgenos. A via aérea é considerada uma única via: do nariz aos brônquios. Dessa 
forma, se o nariz não permite a passagem correta do ar, os sintomas da asma não são 
controlados. 
A rinite pode estar associada à conjuntivite alérgica, otite média aguda e sinusites de 
repetição. Esses sintomas (induzidos pela exposição a alérgenos) podem ser 
classificados em intermitentes ou persistentes. 
Os sintomas de rinite incluem rinorreia, obstrução nasal, prurido nasal e espirros. A 
rinite pode estar associada à conjuntivite alérgica, otite média aguda e sinusites de 
repetição. Esses sintomas (induzidos pela exposição a alérgenos) podem ser 
classificados em intermitentes ou persistentes. 
Esses sintomas (induzidos pela exposição a alérgenos) podem ser classificados em 
intermitentes ou persistentes. Você pode observar a classificação da rinite alérgica. A 
partir dessa classificação, é feita a opção terapêutica. 



Veja Fluxograma da abordagem da rinite alérgica 



Classificação Sintomas 

Moderada - Grave 
sono anormal, interferência com atividades diárias, dificuldade 
na escola e no trabalho e sintomas incômodos. 

Intermitente mais de 4 dias por semana ou menos de 4 semanas 

Persistente 
igual ou mais de 4 dias por semana igual ou mais de 4 
semanas 

Leve 
sono normal, atividades diárias, esportivas e de recreação, em 
ritmo normal, atividades normais, na escola e no trabalho e sem 
sintomas incômodos 

Concluindo.... 
 
As doenças respiratórias podem ser agudas, como as infecções, ou crônicas, como a 
asma, e são um dos principais motivos de demanda por consultas em crianças e 
adolescentes. O diagnóstico correto permite uma abordagem mais adequada e reduz 
a morbidade e a mortalidade por essas doenças que, em nosso meio, são maiores do 
que o desejado. O trabalho em equipe, planejado e organizado, incentivando a 
participação da comunidade na busca de soluções para os problemas de saúde é a 
base para alcançarmos esse objetivo. 
Terminamos aqui a discussão teórico-prática das doenças respiratórias mais comuns 
na infância e adolescência. Esperamos que a abordagem tenha sido ampla o 
suficiente para contribuir na solução dos problemas enfrentados na sua vivência 
cotidiana na UBS, junto à equipe do PSF e a comunidade. 

Como reconhecer os sinais precoces de desidratação 

Diarreia aguda 

Tópico 1 

Unidade 4 

Saúde da criança e do Adolescente 

A diarreia aguda na infância representa um problema de saúde de grande magnitude 
em nosso meio, particularmente nas crianças de baixa idade que vivem em precárias 
condições socioeconômicas. Nos ambulatórios pediátricos de qualquer natureza, 
sejam eles públicos ou particulares, a diarreia é sem dúvida, até o segundo ano de 
vida, a queixa mais frequente, sendo suplantada após esta idade apenas pelas 
infecções respiratórias. 



No Brasil, apesar de ser uma doença potencialmente prevenível por medidas simples 
(aleitamento ao seio, cuidados de higiene, alimentos do desmame não contaminados e 
saneamento básico, entre outros) e de tratamento também simples (apenas nutrir e 
hidratar adequadamente) ainda é uma das principais causas de morbimortalidade 
infantil, especialmente nos bolsões de pobreza.  
 
Há uma relação estreita entre a diarreia e a desnutrição, uma favorecendo o 
desenvolvimento da outra. Além disso, uma abordagem incorreta (jejum, uso de 
remédios e antibióticos indiscriminadamente, alimentos inadequados) favorece o 
prolongamento da diarreia por mais de 14 dias, caracterizando a síndrome da diarreia 
persistente, de muito maior morbidade e mortalidade. 

Diarreia alta ou do delgado: volume grande (muitas evacuações líquidas), sem sangue. 
Diarreia baixa ou colônica: volume pequeno, com sangue e/ou muco e/ou pus. 

Número de evacuações: Leve(até 5/dia), moderada(> 5 a 10/dia), intensa (>10x/dia). 
Volume das evacuações: Leve(< 50ml/vez, < 500ml/dia), intensa (> 70ml/vez, > 
700/dia). 

Secretor: Excesso íons secretados para luz do delgado. Fezes volumosas e ph>6, SR (-), 
Hemácias (-), leucócitos(-). Dermatite (-), resposta à dieta (-). 
Invasiva: Inflamação e invasão da mucosa. Fezes com sangue e ph>6, SR (-),Hemácias 
(+), leucócitos (+). Dermatite (-), resposta à dieta (-). 
Osmótico: Excesso de solutos no delgado. Fezes ácidas e ph < 6, SR=substâncias 
redutoras(+), Hemácias (-), leucócitos (-). Dermatite perianal (+), resposta à dieta (+). 
Motora: Reflexo gastro-cólico aumentado. Fezes eliminadas após as alimentações: 
ph>6, SR (-), Hemácias (-), leucócitos (-). Derrmatite (-), resposta à dieta (-/+). 

Diarreia aguda: < 14 dias. É gerada por enterites infecciosas. 
Diarreia aguda-prolongada ou persistente: > 14 a 30 dias. É consequência das enterites 
infecciosas graves, em desnutridos inadequadamente tratados. 
Diarreia crônica: > 30 dias. Origina-se de complicações das enterites. Alergias a 
proteínas. Enteroparasitoses. Reflexo gastrocólico. Doenças entéricas primárias. 



O manejo de uma criança com diarreia 

Diarreia aguda 

Tópico 2 

Unidade 4 

Saúde da criança e do Adolescente 

Manejo Diagnóstico 
 
O manejo de uma criança com diarreia aguda é sempre uma situação de urgência, pois 
o principal mecanismo de morte nesta síndrome é o desequilíbrio hidroeletrolítico. Três 
perguntas têm que ser rápida e eficazmente respondidas: 
•A criança está com diarreia aguda? 
•Está desidratada? Se sim, qual a intensidade dessa desidratação? 
•Se desidratada, tolera hidratação por via oral? 
O diagnóstico, dar ênfase aos sinais e sintomas que se referem à diarreia e à 
desidratação, além de observar a existência de outras doenças associadas. A criança 
deve ser pesada descalça e despida e deve ser realizado exame físico rápido, porém 
completo, aproveitando a ocasião para explicar à mãe como reconhecer os sinais 
precoces de desidratação. 
 
Observar 

Condição geral Bem alerta Irritado, intranquilo 
* Comatoso, 
hipotônico 

Olhos Normais Fundos Muito fundos 

Lágrimas Presentes Ausentes Ausentes 

Boca e língua Úmidas Secas Muito secas 

Sede Bebe normalmente 
Sedento, bebe 
rápido e com avidez 

* Bebe mal e não é 
capaz de beber 

Decidir 

Se o doente... 

... apresenta toda 
esta ausência de 
sinais: não tem 
sinais de 
desidratação 

... tem 2 ou mais 
destes sinais: tem 
desidratação 

Muito 
desidratado(Se tem 
dois ou mais sinais, 
incluindo pelo 
menos um 
marcado com *) 



Explorar 

Sinal da prega 
Desaparece 
rapidamente 

Desaparece 
lentamente 

Desaparece muito 
lentamente 

Pulso Cheio Rápido, débil 
* Muito débil, 
ausente 

Enchimento capilar 
Normal (até 3 
segundos) 

Lento (de 3 a 5 
segundos) 

* Muito lento (acima 
de 5 segundos) 

- 
Líquidos em Casa 
(Plano A) 

Vai à US: Sais de 
Rehidratação Oral 
(SRO) (Plano B) 

Vai à US: líquidos 
E.V. (Plano C) 

Tratar 

Você poderá conferir os planos A, B e C citados no quadro 2 lendo o texto “Como Avaliar 
o Estado de Hidratação da Criança” acesse o link: 
https://ufc.unasus.gov.br/curso/cepisf_2017/saude_cri/assets/pdf/unidade_4/Aula-4-
como-avaliar-e-hidratar.pdf. 
Para pesquisar este sinal, comprima com a mão fechada da criança durante cerca de 15 
segundos e observe o tempo para a volta da coloração normal da palma da mão da 
criança. Este sinal é muito útil na avaliação, especialmente de crianças desnutridas onde 
outros sinais (elasticidade de pele, olhos) são de difícil apreciação. 
 
Manejo Terapêutico 
Visa prevenir ou corrigir a desidratação e manter ou recuperar o estado nutricional da 
criança, além de, durante o tratamento, realizar processo de educação para a saúde, 
enfatizando para a família o que causa a diarreia, como evitá-la e como tratá-la. 
Portanto, todos os fatores capazes de causar diarreia e/ou de torná-la mais grave hoje 
conhecidos (desnutrição fetal e pós-fetal, ausência de aleitamento materno, uso de 
alimentos inadequados nutricional e microbiologicamente, vínculo psicológico mãe-filho 
mal estabelecido, ausência de vacinação) devem ser abordados, aproveitando o tempo 
que eventualmente a mãe fica no Serviço de Saúde durante o processo de tratamento. A 
abordagem terapêutica vai depender do plano de tratamento proposto. 
 

É tão importante quanto a hidratação na abordagem da diarreia. O aleitamento materno, 
se usado, deve ser mantido e incentivado, mesmo durante a reidratação. Para as outras 
crianças, assim que estiverem hidratadas, fornecer alimentação habitual, inclusive leite de 
vaca não diluído. Lembrar que o mais importante é um bom aporte calórico nestas 
crianças, utilizando alimentos densamente calóricos e microbiologicamente adequados.  
 
Por isso, não há qualquer restrição alimentar ao uso de gordura (óleo, manteiga, etc...) na 
alimentação da criança com diarreia. Se possível, fazer suplementação de uma refeição a 
mais por dia para compensar as perdas nutricionais causadas pela diarreia. Essa 
suplementação alimentar deverá ser mantida até a recuperação nutricional destas 
crianças. 



- Envelope 

Cloreto de sódio 3,5 

Citrato trissódico diidratado 2,9 

Cloreto de potássio 1,5 

Glicose 20,0 

- 
Milimoes / Litro de 
água 

Sódio 90 

Cloro 80 

Citrato (como o citrato é trivalente, 10mMol correspondem a 30mEq) 10 

Potássio 20 

Glicose 111 

Utiliza-se a solução de reidratação oral preconizada pela Organização Mundial de Saúde 
e fornecida, no Brasil, pelo Ministério da Saúde, conforme quadro abaixo, ou então a 
reidratação venosa, dependendo do esquema terapêutico. 
 
Composição da solução de reidratação oral (SRO) 

Habitualmente o tratamento da diarreia aguda restringe-se à hidratação e nutrição da criança. 
Em algumas situações (cerca de 10 a 20% dos casos) pode haver necessidade de uso de 
medicamentos, que é, pois, exceção na abordagem destas crianças. Medicamentos como 
antieméticos, antiespamódicos, adstringentes e agentes probióticos (lactobacilos e outros) não 
devem ser utilizados. A única exceção é o uso parcimonioso de metoclopramida parenteral (uma 
dose apenas, de 0,2 mg/kg) em algumas crianças no início da terapia de reidratação oral, 
quando apresentam vômitos que não cessam com o uso da SRO (o que é raro acontecer, pois 
habitualmente os vômitos desaparecem com o início da SRO). As medidas para prevenção da 
diarreia aguda visam dois aspectos principais: 
•Reduzir a transmissão dos agentes patogênicos, diminuindo o número de episódios; 
•Promover o bom estado nutricional da criança, diminuindo as complicações e mortalidade da 
diarreia.  
•Promover a prática do aleitamento materno, indiscutivelmente o melhor alimento para o 
lactente. Este alimento deve, idealmente, ser o único alimento nos primeiros quatro a seis meses 
de vida. Para que a mãe possa adequadamente amamentar seu filho é necessário que ela tenha 
condições para tal. Tentar promover estas condições é tarefa da equipe de saúde. Introduzir 
práticas adequadas do desmame, que deve, idealmente, ser iniciado aos seis meses de vida, 
utilizando alimentos de boa qualidade nutritiva, culturalmente aceitos e preparados com boa 
higiene. Seguir o esquema básico de vacinação preconizado pelo Ministério da Saúde e 
Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. Incentivar o saneamento básico. A disponibilidade de 
água em quantidade suficiente nos domicílios é a medida mais eficaz no controle das diarreias 
infecciosas. A disponibilidade de rede de água e esgotos adequados reduz consideravelmente a 
morbimortalidade por doenças diarreicas na infância. A educação da comunidade, incentivando 
noções de cidadania, única maneira da população efetivamente lutar por seus direitos de saúde. 
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