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I – INTRODUÇÃO 
 

A Coordenação da Área Técnica Programática da Saúde da Criança reapresenta esta AGENDA DE COMPROMIS-

SOS COM A SAÚDE INTEGRAL DA CRIANÇA E REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL, lançada pelo Ministério da 

Saúde, como orientação para a ação de todos os profissionais que lidam com a criança. Pretende-se assim res-

saltar que o foco da atenção de todos, cada qual dentro de sua missão profissional, e a criança, em toda e 

qualquer oportunidade que se apresente, seja na unidade de saúde, no domicílio ou espaços coletivos, como a 

creche e a escola. Assim, esta pode se beneficiar do cuidado integral, multiprofissional, que de conta de com-

preender todas as suas necessidades e direitos como individuo. Ainda, como cuidado integral entende-se a 

responsabilidade de se disponibilizar o cuidado necessário para a criança em todos os níveis de atenção: da 

promoção a saúde e prevenção de agravos ao nível mais complexo de assistência, seja no lócus próprio da a-

tenção a saúde ou nos demais setores que mantém interface estreita e fundamental com a saúde (adequação 

de moradia e ambiente físico, com esgotamento sanitário e água tratada; educação; alimentação; lazer; cultu-

ra; entre outros). 

A redução da mortalidade infantil continua sendo um grande desafio, em Volta Redonda, para os trabalhadores 

e serviços de saúde e para a sociedade como um todo. Apesar da queda importante na ultima década, decor-

rente da redução da mortalidade pós-neonatal (28 dias a 1 ano de vida) os índices são ainda elevados, com 

predomínio da mortalidade neonatal (0 a 27 dias de vida). Destacamos também as altas taxas de mortalidade 

perinatal (óbitos fetais ocorridos no final da gestação e os óbitos neonatais precoces, ou seja, ate 7 dias de vi-

da), mortes ainda pouco trabalhadas pelos serviços de saúde e com índices também elevados na cidade. Esta 

situação e agravada quando se reconhece que em sua maioria estas mortes precoces podem ser consideradas 

evitáveis, a partir da ação de serviços de saúde resolutivos e qualificados. As causas perinatais são as principais 

causas de morte no primeiro ano de vida e merecem atenção e destaque. 

Portanto, o nascimento saudável, a promoção do crescimento, desenvolvimento e alimentação saudáveis, com 

enfoque prioritário para a vigilância a saúde das crianças mais vulneráveis e o cuidado as doenças prevalentes, 

são ações que não podem deixar de ser realizadas em toda sua plenitude. 

A promoção da saúde integral da criança e o desenvolvimento das ações de prevenção de agravos e assistência 

são objetivos que, para alem da redução da mortalidade infantil, apontam para o compromisso de se prover 

qualidade de vida para a criança, ou seja, que esta possa crescer e desenvolver todo o seu potencial. 

A finalidade deste documento e apoiar a organização da assistência a população infantil e possibilitar que os 

gerentes de unidades de saúde e profissionais identifiquem as ações prioritárias para a saúde da criança. Pro-

põe a definição de diretrizes para identificação das linhas de cuidado integral que devem constar no cardápio 

básico para o funcionamento adequado dos serviços e de toda a rede de ações de saúde da criança no nível lo-

cal, de maneira a prover resposta mais satisfatória para esta população. 
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A organização de uma rede integrada de assistência deve ser baseada nos princípios já garantidos na Constitui-

ção Federal, no Estatuto da Criança e no Sistema Único de Saúde, como o direito de acesso aos serviços de sa-

úde, hierarquizados e com enfoque da integralidade do individuo e da assistência, que garantam resolubilidade 

adequada e promovam equidade. Deve incorporar a organização do processo de trabalho integrado entre os 

agentes comunitários de saúde, equipes de saúde da família, equipes de apoio, unidades básicas de saúde, a-

tenção especializada, serviços de urgência, ações complementares de assistência (assistência farmacêutica, 

apoio diagnóstico) e atenção hospitalar, alem das ações intersetoriais que envolvem a criança e a família. As-

sumindo o desafio da conformação de uma rede única integrada de assistência à criança, e apresentada a linha 

de cuidado integral da saúde da criança, com a identificação das ações prioritárias e de estratégias que devem 

nortear a ação das unidades de saúde e da rede como um todo, visando o cumprimento dos objetivos de pro-

mover a saúde e reduzir ainda mais a morbimortalidade. 

Este documento apresenta inicialmente os principais eixos de ações que serão desenvolvidos em toda a rede 

de assistência a criança. Estes eixos têm comprovada eficiência já demonstrada em diversos estudos e experi-

ências locais na qualificação da assistência a criança, no enfrentamento dos principais problemas de saúde da 

criança e na redução da mortalidade infantil. A seguir e apresentada a proposta de operacionalização destas 

ações prioritárias na rede assistencial, com a identificação das ações de saúde que não podem deixar de ser re-

alizadas para o alcance de resultados mais positivos para população infantil nos diversos níveis de organização 

do SUS. Assumimos assim um compromisso, um pacto pela qualificação da atenção a criança e redução da 

mortalidade perinatal e infantil, nos responsabilizando pela prevenção destas mortes precoces e evitáveis, em 

um movimento em defesa da vida. 

 

II - PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CUIDADO NA SAÚDE DA CRIANÇA: 

 

 Planejamento e desenvolvimento de ações intersetoriais: definindo-se as prioridades para a saúde da 

população infantil local e estabelecendo-se as interfaces necessárias, com a articulação das diversas 

políticas sociais e iniciativas da comunidade implementadas no município e na área da unidade de saú-

de, de forma a tornar mais efetivas as intervenções para os diversos problemas demandados pela po-

pulação. Neste aspecto, a saúde do escolar (saúde bucal, mental, triagem auditiva e oftalmológica) e a 

educação infantil (creches) devem estar contempladas. A intersetorialidade pressupõe a definição de 

objetivos comuns para os quais cada setor contribui com as suas especificidades, articulando ou pro-

duzindo novas ações. Este conceito desperta para a necessidade de participação da unidade de saúde 

nas redes sociais locais que se constituem a partir do território, na defesa dos direitos da criança. 
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 Acesso universal: deve ser entendido como o direito de toda criança receber assistência de saúde e a 

responsabilidade da unidade de saúde em receber todos os que procuram a unidade, propiciando uma 

escuta de suas demandas ou problemas de saúde e avaliação qualificada de cada situação. 

 

 Acolhimento: receber toda criança que procura o serviço de saúde com escuta qualificada, estabele-

cendo uma relação cidadã e humanizada, definindo o encaminhamento mais adequado para a resolu-

ção das demandas identificadas. Deve-se adotar uma postura acolhedora na recepção e atendimento 

dos usuários - durante todo o expediente - para não se incorrer no erro comum de burocratização des-

ta prática com a instituição de agendamento ou distribuição de senhas para o acolhimento, que de fato 

deve acontecer como fluxo contínuo. A unidade/equipe assume o paciente e estabelece compromisso 

e responsabilidade sobre todas as suas necessidades de saúde. A consulta medica não deve ser a única 

proposta de abordagem da criança e toda a equipe deve participar da assistência e resolução do pro-

blema do usuário, potencializando-se a capacidade de resposta e intervenção. São encaminhadas para 

a consulta médica apenas aquelas crianças que dela necessitam. 

 

 Responsabilização: definição da população sob a responsabilidade da equipe, estabelecimento de vín-

culo entre o profissional de saúde e o usuário, garantindo a continuidade da assistência, com a respon-

sabilização dos profissionais e da unidade de saúde sobre a saúde integral da criança e sobre os pro-

blemas colocados, ate a sua completa resolução. 

 

 Assistência integral: abordagem global da criança, contemplando todas as ações de saúde adequadas 

para prover resposta satisfatória na produção do cuidado, não se restringindo apenas as demandas a-

presentadas. Compreende ainda a integração entre todos os serviços de saúde, da atenção básica a a-

tenção especializada, apoio diagnostico e terapêutico ate a atenção hospitalar/terciária, com o acom-

panhamento de toda a trajetória da criança pela atenção básica. 

 

 Assistência resolutiva: promover a articulação necessária para disponibilizar os diversos saberes e re-

cursos adequados a necessidade apresentada, em todos os níveis de atenção; o cuidado não deve ser 

dispensado pontualmente e de forma fragmentada, devendo-se garantir a continuidade da assistência 

até a completa resolução do problema. 

 

 Equidade: com a definição das prioridades para atuação no processo de organização da assistência a 

saúde da criança, com maior alocação dos recursos onde e maior a necessidade. 

 



Saúde do Criança  7 

 

Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda 

 Atuação em equipe: articulando os diversos saberes e intervenções dos profissionais da unidade de sa-

úde, efetivando-se o trabalho solidário e compartilhado e produzindo resposta qualificada as necessi-

dades em saúde da criança. 

 

 Desenvolvimento de ações coletivas com ênfase nas ações de promoção da saúde: com estruturação 

de ações educativas nas escolas, creches e unidade de saúde e abordagem das ações de promoção de 

saúde, com o entendimento das interferências necessárias sobre o ambiente e hábitos de vida para a 

qualidade e vida saudável. 

 

 Participação da família/controle social na gestão local: incentivo a participação da família em toda a a-

tenção a criança, envolvendo-a com a informação sobre os cuidados e problemas de saúde, bem como 

nas propostas de abordagem e intervenções necessárias, entendido como direito de cada cidadão e 

potencial de qualificação e humanização da assistência. 

 

 Avaliação permanente e sistematizada da assistência prestada: ação a ser permanentemente desen-

volvida pela unidade de saúde/equipe de saúde da família, de maneira a contribuir para que os pro-

blemas prioritários sejam identificados, os ajustes e ações necessários sejam realizados, de modo a 

prover resultados mais satisfatórios para a população; os instrumentos que poderão ser utilizados com 

esta finalidade, na forma de sistemas de informação já disponíveis, além de outros mecanismos locais 

que podem ser desenvolvidos. 

 

III - LINHAS DE CUIDADO DA ATENÇÃO INTEGRAL DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E REDUÇÃO DA MOR-

TALIDADE INFANTIL 

 

1-Ações da saúde da mulher e planejamento familiar 

A saúde da criança se inicia com a saúde da mulher. A promoção de saúde integral da mulher, com ênfase na 

anticoncepção, no atendimento as mulheres vítimas de violência, as doenças sexualmente transmissíveis/AIDS 

e a saúde das adolescentes são importantes ações de saúde, tanto para a garantia do intervalo interpartal e pa-

ra a prevenção de gravidez indesejada ou de alto risco, quanto para identificar fatores de risco ou diagnosticar 

e tratar doenças/problemas que podem comprometer a saúde da mulher e do recém nato, ou ate mesmo alte-

rar a evolução normal de uma futura gestação. Este é ainda momento privilegiado para se incentivar hábitos de 

vida e nutricional saudáveis, prevenção de tabagismo e uso de drogas, infecções, entre outras, fundamentais 

para a saúde da mulher, da gestante e do bebê. Não se deve esquecer a atenção a infertilidade, direito do ci-

dadão ou casal e dever do estado. 
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2-Assistência qualificada à gestante e ao recém-nascido 

O prénatal iniciado em momento oportuno, com abordagem integral, qualificada e humanizada, acesso aos e-

xames preconizados, prénatal de alto risco (Policlínica da Mulher Dr. Julio Pereira Gomes), vacinas e medica-

mentos necessários, promovem a vida e saúde da gestante e do bebe. No entanto, o prénatal isoladamente 

não pode garantir um resultado final positivo e desejado para a mulher e a criança: é necessária a integração e 

continuidade da assistência ate o final deste ciclo da vida, ou seja, o nascimento para a criança e o puerpério 

para a mulher. “Alta do pré-natal” e algo que não pode existir. A porta de entrada preferencial da gestante no 

sistema de saúde e a equipe de atenção básica e a integração com as de média e alta complexidade, confor-

mando-se uma rede articulada de assistência que responda a necessidade da gestante e recém-nascido, e fun-

damental. A qualidade da assistência ao parto (em Volta Redonda praticamente 100% dos partos são hospitala-

res) merece nossa atenção, para prover segurança, qualidade e humanização do atendimento a gestante e ao 

recém-nascido. Sabemos que mais da metade das mortes maternas e neonatais ocorrem durante a internação 

para o parto. O monitoramento da assistência nas maternidades deve levar em conta não apenas os aspectos 

relativos a disponibilidade de estrutura hospitalar como equipamento adequado e recursos humanos em nú-

mero suficiente e capacitados, de modo a conferir segurança para o atendimento, mas também aqueles relati-

vos ao processo da assistência. Destacamos a importância da vinculação da gestante a maternidade desde o 

prénatal, o transporte adequado, o acolhimento imediato da gestante e a utilização do partograma com avalia-

ção materna e fetal pelo menos de hora em hora (conforme protocolo do Ministério da Saúde) e com a per-

missão de acompanhante durante o trabalho de parto e parto. O acesso ao leito de risco para o RN e a puérpe-

ra deve ser garantido e disponibilizado pela Central de Internação. A avaliação da satisfação da usuária dos ser-

viços de prénatal e atenção ao parto deve ser incorporada como rotina nos serviços. 

A Unidade de Saúde devera acolher e avaliar o recém-nascido (RN) em toda a sua necessidade, a assistência da 

criança sem risco e responsabilidade integral da Unidade de Saúde/Equipe Saúde da Família e, em caso de ur-

gência ou necessidade de realização de exames laboratoriais, seguira o fluxo de atendimento de urgência exis-

tente em cada Distrito Sanitário. 

 

3- Primeira Semana de Saúde Integral e “teste do pezinho” 

O pós-parto e outro momento de cuidado especial com a mulher e o serviço de saúde deve se organizar para 

garantir a atenção a puérpera. A “Primeira Semana de Saúde Integral”, quando o teste do pezinho e recomen-

dado, representa estratégia e oportunidade de atenção a saúde da mulher e da criança, em um momento es-

pecial e de maior vulnerabilidade na vida. 

As unidades de saúde devem divulgar informações sobre a importância da realização do teste do pezinho, a 

partir do 5º dia de vida, para detectar doenças como o hipotireoidismo, fenilcetonuria e anemia falciforme, 

que podem ser tratadas, minimizando sua repercussão sobre a saúde da criança. As equipes de saúde devem 
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estar atentas as crianças que não comparecerem a Unidade de Saúde na 1ª semana de vida.  

Neste caso os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) deverão fazer visita domiciliar e encaminhar a criança e a 

mãe a Unidade de Saúde. No momento da realização do teste do pezinho a equipe de saúde devera atender in-

tegralmente a criança e a mulher com avaliação das condições de saúde da criança, da mãe, incentivo ao alei-

tamento materno e apoio as dificuldades apresentadas, aplicação das vacinas para a puérpera e a criança, a-

gendamento da consulta de pós-parto e planejamento familiar para a mãe e de controle para a criança. 

 

4- Incentivo ao aleitamento materno 

O incentivo ao aleitamento materno deve se iniciar no prénatal com orientações a gestante sobre suas vanta-

gens e sobre os cuidados com as mamas. Na maternidade deve-se promover o aleitamento precoce ainda na 

sala de parto, o alojamento conjunto, além de reforçar as orientações de incentivo (livre demanda) e dar apoio 

as dificuldades e orientar sobre os cuidados com o RN. Nas unidades de saúde o aleitamento materno deve ser 

sempre avaliado pelas equipes de saúde, em todo atendimento da criança menor de 6 meses e da nutriz, res-

saltando-se a importância desta abordagem no primeiro mês de vida, quando ocorre a maioria dos problemas 

que levam ao desmame precoce. A visita domiciliar do ACS no ultimo mês de gestação e na primeira semana 

de vida da criança e uma ação prioritária de vigilância a saúde da mulher e do bebê e de fundamental impor-

tância para o apoio a amamentação. As equipes de saúde vêm sendo capacitadas, na estratégia da Iniciativa 

Amiga da Amamentação (IUBAAM) para avaliar, orientar e prestar assistência as gestantes e mulheres que 

querem ou estão amamentando. 

 

5-Incentivo e qualificação do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento  

Toda criança deve receber a “Caderneta da Criança” ainda na maternidade. O acompanhamento do crescimen-

to e desenvolvimento faz parte da avaliação integral a saúde da criança, que envolve o registro e avaliação do 

peso, altura, desenvolvimento, vacinação e intercorrências na Caderneta da Criança (0 a 6 anos), do estado nu-

tricional, bem como orientações a mãe/família sobre os cuidados com a criança (alimentação, higiene, vacina-

ção e estimulação) em todo atendimento. Toda a equipe de saúde deve estar capacitada para este acompa-

nhamento, identificando crianças de risco, fazendo busca ativa de crianças faltosas ao calendário de acompa-

nhamento do crescimento e desenvolvimento, detectando e abordando adequadamente as alterações na cur-

va de peso e no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. O seguimento da criança será feito com base no 

protocolo de C/D, que mantém a continuidade da atenção na infância e adolescência com atendimento anual 

pela Equipe de Saúde da Família (ESF), visando estreitar e manter o vinculo da criança/adolescente e da família 

com os serviços de saúde, propiciando oportunidades de abordagem para a promoção da saúde, de hábitos de 

vida saudáveis, imunização, prevenção de problemas como a gravidez indesejada, agravos e provendo o cuida-

do em tempo oportuno. 
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6-Alimentação saudável e prevenção do sobrepeso e obesidade infantil 

Uma alimentação saudável inicia-se com o aleitamento materno. Além deste incentivo e apoio, a equipe de sa-

úde deve estar preparada para orientar a transição do aleitamento para a introdução de novos alimentos (ini-

cio do desmame), por se tratar de um momento critico, quando os distúrbios nutricionais acontecem. A avalia-

ção e orientação para hábitos alimentares saudáveis devem fazer parte de todo o atendimento da criança, no 

calendário de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e nas intercorrências. A abordagem da cri-

ança pela equipe de saúde deve destacar a importância dos hábitos alimentares, como um meio eficiente de 

promoção da saúde e prevenção de varias doenças, na infância e na vida adulta, como as deficiências nutricio-

nais, as doenças crônicas, sobrepeso e obesidade. 

 

7-Combate à desnutrição e anemias carenciais 

As equipes de saúde deverão incentivar ações de promoção a saúde e prevenção da desnutrição, como orien-

tação alimentar para as famílias, acompanhamento pré-natal, incentivo ao aleitamento materno, orientação no 

desmame, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, uso do ferro profilático e vitaminas para o 

RN prematuro e de baixo peso, suplementação alimentar para gestantes desnutridas, nutrizes e crianças em 

risco nutricional. As equipes de saúde deverão estar capacitadas para avaliar a Caderneta da Criança em todos 

os atendimentos, promover atividades educativas, identificar e captar gestantes desnutridas, crianças em risco 

nutricional e/ou desnutridas, realizar acompanhamento e tratamento segundo protocolo especifico, manter 

arquivo atualizado de crianças cadastradas por ESF e fazer busca ativa de faltosos ao calendário de acompa-

nhamento proposto. 

Devem estar destacadas as ações de Vigilância Alimentar e Nutricional, incluindo avaliação de consumo alimen-

tar, alem da identificação e priorização do atendimento das famílias e crianças em programas de transferência 

de renda ou de distribuição de alimentos disponíveis. 

 

8- Imunização 

Para reduzir as taxas de morbimortalidade das doenças imunopreveníveis, e importante conhecer a situação 

destas doenças na cidade. Para isto, as doenças controladas através de imunização, como poliomielite, hepati-

te B, sarampo, rubéola, caxumba, entre outras, devem ser notificadas pela equipe de saúde, para se traçar as 

medidas de prevenção. A Unidade de Saúde deve garantir o funcionamento contínuo da sala de vacina, sem 

restrição de horários, para não se perder a oportunidade de vacinar toda a população. Este e ainda um espaço 

privilegiado para abordagem integral da criança, quando outras demandas e uma avaliação global da criança 

podem ser realizadas, com verificação da curva de peso, situação geral de sua condição e desenvolvimento, in-

tercorrencias, agravos, etc. A equipe de saúde deve se organizar para acompanhar a cobertura vacinal das cri-

anças de sua área, realizar o controle e a busca ativa de faltosos (semanal/quinzenal) pelo arquivo de vacinação 
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 com a 2ª via do cartão. 

O acompanhamento proposto do crescimento e desenvolvimento anual da criança/adolescente a partir do ter-

ceiro ano de vida possibilita ampliar a cobertura de vacinação em uma faixa etária (principalmente a partir dos 

5 anos de vida) que não tem sido atingida pela ação dos serviços de saúde. 

 

9-Atenção às doenças prevalentes 

As doenças diarreicas e respiratórias persistem como graves problemas para a criança e, associadas com a des-

nutrição, colocam em risco a sua vida. As doenças respiratórias são o primeiro motivo de consulta em ambula-

tórios e serviços de urgência, o que demanda capacitação das equipes de saúde para uma atenção resolutiva, 

com continuidade da assistência ate a solução completa dos problemas o que reduz a morte por causa evitável 

(ainda uma situação frequente na nossa realidade) e também a internação hospitalar desnecessária. A pneu-

monia e uma das principais doenças da infância e a segunda causa de morte em menores de 1 ano. A asma e 

sua associação com a alergia e pneumonia merecem atenção especial, dada a sua grande interferência na qua-

lidade de vida da criança. A doença 

diarreica e as parasitoses intestinais seguem com prevalência significativa na infância, interferindo no desen-

volvimento adequado da criança, sendo necessárias ações intersetoriais integradas e promotoras de acesso a 

água tratada e esgotamento sanitário, alem do cuidado individual. 

A transmissão vertical do HIV e hepatite, a sífilis, rubéola e a toxoplasmose congênitas devem ser destacadas 

como eventos-sentinela, dado que as ações de prevenção e controle estão disponíveis no município. Assim, 

cada caso deve ser levado para avaliação pela equipe de atenção básica para levantamento dos problemas que 

podem ter contribuído para a sua ocorrência, de forma que as intervenções necessárias possam ser realizadas 

para prevenção de novos casos. 
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10-Atenção à saúde bucal 

A saúde bucal da criança começa com a linha do cuidado da saúde da mulher. Condições favoráveis antes e du-

rante a gravidez e o aleitamento materno promovem a saúde dos dentes, a prevenção de problemas ortodôn-

ticos e da fala. Como ponto de partida, deve-se tentar conhecer, através de trabalhos em grupos, consultas, vi-

sitas, observação, qual a importância atribuída pela gestante a sua saúde bucal e os hábitos que desenvolve. 

Este processo de conhecimento entre os profissionais de saúde e a gestante, a puérpera ou uma mãe que bus-

ca o serviço com criança de colo, e com as próprias crianças e fundamental para a construção de vinculo e la-

ços de confiança que possibilitem o desenvolvimento de ações cuidadoras e estímulo a autonomia de mães e 

crianças em relação a saúde bucal. E importante a discussão construtiva sobre as funções e a importância da 

boca para a saúde das pessoas e nas relações sociais, bem como sobre o desenvolvimento das estruturas bu-

cais durante a gestação e após o nascimento, ate completar doze anos de idade. 

Na gestação são importantes os cuidados com a alimentação, ingestão de medicamentos, consumo de álcool, 

fumo e drogas e sua relação com o desenvolvimento dos dentes/boca da criança, inclusive riscos de ingestão 

excessiva de medicamentos com flúor em locais onde já ha o abastecimento com água fluoretada. Após o nas-

cimento e necessário destacar aspectos como a importância do aleitamento, dos hábitos alimentares (riscos do 

alto consumo de açúcar), a transmissibilidade da carie, as doenças que afetam a boca, medicamentos com ma-

nifestação sobre as estruturas dentarias (como p.ex. a tetraciclina), a cronologia da erupção dos dentes e os 

fenômenos que geralmente os acompanham (incômodos, febre, irritação), o uso excessivo de chupetas. O cui-

dado de higiene bucal (uso de panos, gaze, escova e fio dental), o exame da boca (dentes e mucosas) deve ser 

constantemente estimulado e construído nas diversas ações das equipes de saúde. Os cuidados a serem toma-

dos durante tratamentos, ações de controle, quando do evento de dor, de alguma emergência (abscessos, fra-

turas, luxações, avulsões) ou referencia e contra-referencia junto a outros níveis, devem ser objetos do traba-

lho cotidiano de se fazer ações de saúde com vistas ao esclarecimento de causas, determinações dos proble-

mas, a assimilação de hábitos positivos, bem como a autonomia das crianças, das mães e das famílias em rela-

ção a sua própria saúde. 

 

11-Atenções à saúde mental 

Há inúmeros fatores que devem ser considerados quando se fala em saúde mental de crianças. Nesse sentido, 

deve-se reconhecer que todos os cuidados que se tem com a mulher e mãe, antes mesmo do nascimento do 

bebê, são importantes também para a saúde mental da futura criança. A forma como se assiste a família, sua 

relação com o bebe, a maneira como essa família se dispõe a cuidar da criança, seu percurso escolar desde os 

primeiros anos, enfim, como essa criança e recebida e ‘endereçada’ ao mundo, são fatores fundamentais para 

a saúde mental. Nesse contexto, todos os profissionais que atuam na rede de cuidados que se relacionam com 

a família, a criança e a escola (desde a educação infantil) tem responsabilidade em zelar também por sua saúde 
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 mental. O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento se coloca como o eixo privilegiado do cuidado 

com a criança, possibilitando a identificação de necessidades especiais que merecem abordagem oportuna e 

deve ser realizado pela equipe de saúde. As equipes de saúde mental da atenção básica estão habilitadas a in-

tervir nos casos em que se caracteriza a necessidade de uma abordagem mais especifica. Compõem uma rede 

capaz de fazer o acolhimento de bebes para avaliação e tratamentos psicoterapêuticos de crianças e adoles-

centes. Nos casos em que se verifica a necessidade de intervenção como a existência de sintomas indicativos 

de autismo, psicose, ou neuroses mais severas, os profissionais devem estar aptos a encaminhar as crianças ao 

Centro de Atenção Psicossocial Infantil Viva Vida. Nos demais casos, e necessário que os profissionais da saúde 

mental, em parceria com as ESF possam verificar em que medida os problemas apresentados pela criança po-

dem ser resolvidos com sua inclusão em atividades de socialização, em oficinas culturais e esportivas da pró-

pria comunidade. Muitas das demandas atuais a saúde mental decorrem da impossibilidade da cidade oferecer 

espaços de participação social, de exercício do protagonismo infanto-juvenil, bem como da falta de perspecti-

vas e de oportunidades para a produção dos talentos, aptidões e mesmo do efetivo exercício de cidadania de 

crianças e jovens. E é por isso que se deve reconhecer a importância e o significado da criação do Fórum de A-

tenção à Criança e Adolescentes, como espaço de construção coletiva e de efetivo exercício da intersetoriali-

dade, fundamental na luta para assegurar o lugar da criança no seu território, na comunidade, na cidade. 

 

12-Prevenção de acidentes, maus tratos/ violência, trabalho infantil 

Ações de saúde e intersetoriais diferentes das tradicionalmente desenvolvidas são necessárias para abordagem 

de problemas relevantes em saúde publica na atualidade, como a violência urbana, a violência doméstica, aci-

dentes domésticos e do trânsito, causas importantes de morbidade na infância e primeira causa de mortalida-

de a partir de 4 anos. A atenção integral a criança vítima de violência e abuso do trabalho infantil deve compor 

o cardápio de ações da saúde, com a promoção de um crescimento e desenvolvimento saudável e prevenção 

de agravos, na detecção oportuna dos problemas e abordagem multiprofissional e intersetorial. 

 

13-Atenção à criança portadora de deficiência 

Segundo a UNICEF, pelo menos 10% das crianças nascem ou adquirem algum tipo de deficiência física, mental 

ou sensorial, com repercussão negativa no desenvolvimento neuropsicomotor. A criança com necessidades es-

peciais merece atenção integral e multiprofissional, possibilitando a detecção dos problemas em tempo opor-

tuno para o desenvolvimento de ações de diagnostico e intervenção precoce, de habilitação e reabilitação, 

promoção de saúde e prevenção de impedimento físico, mental ou sensorial e de agravos secundários, minimi-

zando as consequências da deficiência. A abordagem da criança deve ter como referencial a promoção da sua 

inclusão e participação social, para o que e necessária a atuação integrada da equipe de saúde com a família, a 

comunidade e os equipamentos sociais disponíveis. Em toda visita domiciliar ou atendimento da criança a e 
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quipe de saúde deve estar atenta a alguns sinais de alerta como atraso nas aquisições neuropsicomotoras, 

comportamentos estereotipados e repetitivos, apatia frente a estímulos do ambiente, dificuldade em fixar vi-

sualmente o rosto da mãe e objetos do ambiente, ausência de resposta aos estímulos sonoros, dentre outros. 

Na presença de qualquer alteração do desenvolvimento neuropsicomotor e/ou algum dos sinais de alerta, a 

criança deve ser encaminhada para avaliação com pediatra e equipes de habilitação e reabilitação, se necessá-

rio; em crianças menores de 6 meses o atraso do desenvolvimento psicomotor e indicativo de referencia para 

o Ambulatório de Follow-up do Desenvolvimento infantil. 
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LINHAS DE CUIDADO 

 

 

            Saúde da Mulher                                                     Planejamento Familiar 

 

 

               Prénatal                  NASCIMENTO SAUDÁVEL                         Parto 

                                                

                                                 

         Aleitamento Materno                                 Doenças infecto-parasitárias 

                                                                        • Diarreias 

                                                                        • Sífilis/rubéola/Toxoplasmose cong.    

                                                                        • Transmissão vertical: 

                                                                           HIV/AIDS – Hepatite 

 

 

       Triagem neonatal                                        Distúrbios Nutricionais 

       • Teste do Pezinho                                       - Desnutrição 

       • Triagem auditiva                                       - Sobrepeso/Obesidade 

       • Reflexo vermelho                                      - Anemias carenciais 

 

      Imunização                                                  Doenças respiratórias 

Vigilância a Saúde da Criança                              - Pneumonias 

                                                                        - Asma 

                                                                        - Alergias 

 

 

Vigilância da Mortalidade Infantil                         Violência 

                                                                        - Maus tratos 

                                                                        - Acidentes 

                                                                        - Trabalho infantil 

 

 

Saúde bucal                                                       Criança com deficiência 

 

 

                                            Saúde mental 
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IV - PRINCIPAIS EIXOS – LINHAS DE CUIDADO 

 

NASCIMENTO SAUDÁVEL 

 Saúde da mulher pré-concepção 

 Planejamento familiar 

 Prénatal 

 Atenção ao parto 

 

 

CRESCIMENTO                                                         ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

E DESENVOLVIMENTO  

SAUDÁVEL 

 

 

 

MENOR DE 1 ANO 

 Cuidados com o RN: Primeira semana de saúde integral 

 Acompanhamento RN risco 

 Triagem neonatal 

 Aleitamento materno 

 Saúde coletiva nas instituições de educação infantil 

 Atenção às doenças prevalentes: desnutrição, diarréias, anemias carenciais, doenças respiratórias 

 

SAÚDE BUCAL 

 

 

SAÚDE                                       1 A 6 ANOS                               IMUNIZAÇÃO 

MENTAL                                    7 A 10 ANOS 

 

 Saúde coletiva nas instituições de educação 

 Atenção às doenças prevalentes: desnutrição, diarréias, anemias carenciais, doenças respiratórias 
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ACIDENTES/VIOLÊNCIA                 10-19 ANOS                 PORTADOR 

TRABALHO INFANTIL                                                        DEFICIÊNCIA 

 

 Saúde coletiva nas instituições de educação; 

 Educação em saúde: sexualidade, prevenção DST/AIDS, promoção hábitos saudáveis: 

atividade física, prevenção do tabagismo, álcool, drogas; 

 Planejamento familiar. 

 

V - DESTAQUE PARA ABORDAGEM PRIORITÁRIA 

Considerando-se as principais causas de morbidade e mortalidade infantil no município, apresentamos as li-

nhas de cuidado que devem ser priorizadas nas ações de saúde dirigidas a atenção a criança: 

 

1- Promoção do nascimento saudável 

2- Acompanhamento do recém-nascido de risco 

3- Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e imunização 

4- Promoção do aleitamento materno e alimentação saudável - atenção aos distúrbios nutricionais 

5- Abordagem das doenças respiratórias e infecciosas 

 

VI - PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

1 - VIGILÂNCIA À SAÚDE PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA 

Entendida como a postura ativa que o serviço de saúde deve assumir em situações de maior risco e dirigida a 

pessoas com maior vulnerabilibilidade, desencadeando ações estratégicas específicas para minimizar os danos 

com o adequado acompanhamento de saúde, programando visitas domiciliares para captação dos usuários e 

realização de busca ativa daqueles sem o acompanhamento programado. 

Devem ser priorizados os seguintes grupos populacionais: gestante, puérpera, recém-nascido e a criança < 5 

anos. 

Recomenda-se que algumas ações sejam consideradas eventos-sentinelas (situações que não deveriam ocor-

rer, dada a disponibilidade de conhecimento, recursos técnicos e de assistência em saúde) e incorporadas a ro-

tina das equipes de atenção básica, com destaque para: vigilância da ocorrência de sífilis, rubéola e toxoplas-

mose congênita, da transmissão vertical da hepatite e HIV, incluindo a disponibilidade de exames e medica-

mentos, conforme orientações do Ministério da Saúde (Programa de Humanização ao Parto e Nascimento e di-

retrizes da Rede Cegonha). 

O objetivo e que, para além da notificação dos casos identificados, o serviço procure compreender quais foram 

os fatores que contribuíram para a ocorrência destes eventos e, desta forma, desencadear as ações locais ne-
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cessárias para prevenção de novas ocorrências (insuficiências dos exames preconizados, atraso nos resultados, 

dificuldade de acesso aos medicamentos, etc.). 

 

2- VIGILÂNCIA DA MORTALIDADE MATERNA, FETAL E INFANTIL 

A vigilância do óbito materno, fetal e infantil é de responsabilidade do gestor municipal e deve ser realizada pe-

la equipe de atenção básica para levantamento dos possíveis  problemas que envolveram a morte de uma mu-

lher e de uma criança por causa evitável na sua área de responsabilidade – evento sentinela - o que possibilita 

a avaliação das medidas necessárias para a prevenção de óbitos evitáveis pelos serviços de saúde e redução da 

mortalidade materna, infantil e perinatal. Deve ser realizado: 

 Estudo dos óbitos de mulheres em idade fértil, conforme orientação do Comitê de Municipal de Inves-

tigação do Óbito Materno da SMS/VR. 

 Estudo dos óbitos fetais e óbitos infantis da área de abrangência da unidade, de acordo com o Comitê 

Municipal de Investigação do Óbito Infantil da SMS/VR 

 Análise da evitabilidade dos óbitos em reuniões na unidade / Distrito Sanitário e identificação das me-

didas necessárias para prevenção de novas ocorrências. 

 

3- EDUCAÇÃO PERMANENTE DAS EQUIPES DE ATENÇÃO À CRIANÇA 

O processo de Educação Permanente das equipes da atenção básica é de fundamental importância, para a ple-

na inserção de todos os profissionais no cuidado com a criança. Assim, o trabalho com a criança e a família po-

de ser realizado com todo o potencial que a equipe multiprofissional detém (medico generalista, enfermeiro, 

auxiliar de enfermagem, ACS, equipe de apoio como o pediatra e demais profissionais). 

A abordagem deve ter como eixo a visão global da criança, enfocando a identificação daquela com maior vul-

nerabilidade e risco, de forma a orientar a priorização do atendimento para a criança com algum sinal de gravi-

dade, o aconselhamento da mãe/família e a responsabilização pela continuidade da assistência com acompa-

nhamento ate a solução dos problemas apresentados. 
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VII - A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E DA REDE DE ATENÇÃO À CRIANÇA 

 

O papel da Equipe de Atenção Básica de Saúde na atenção à criança 

A estratégia da saúde da família é o eixo norteador para a organização da atenção básica nas unidades de saú-

de, entendida como o conjunto de ações de caráter individual ou coletivo desempenhadas para a promoção da 

saúde e a prevenção dos agravos, bem como para as ações de assistência aos problemas de saúde. Portanto, a 

porta de entrada preferencial do sistema de saúde e a unidade básica de saúde /equipe de saúde da família e o 

momento privilegiado para prover ações resolutivas, que contemplem integralmente e de forma mais abran-

gente as necessidades colocadas, para além da assistência a saúde. No entanto, não se pode perder de vista 

que qualquer local do sistema de saúde e outros espaços sociais se colocam como oportunidade de cuidado e 

deve prestar a atenção integral à criança, além de envolver / demandar a atuação da ESF/UBS. 

As unidades de saúde, independentemente da sua forma de organização e /ou cobertura por equipes de saúde 

da família, devem aderir a Agenda de Compromisso para a Atenção Integral a Saúde da Criança e Redução da 

Mortalidade Infantil. Devem ainda pactuar o cumprimento de alcance de resultados, com o seu desempenho 

sendo avaliado periodicamente. Os critérios e indicadores para esta avaliação devem ser definidos e pactuados 

entre as unidades de saúde e gestores municipais, tendo como referência as diretrizes apontadas pelos níveis 

regionais, estadual e federal. Como ressaltado anteriormente, o foco de todos profissionais nesta agenda e a 

criança, dentro do contexto da sua família e sociedade. 

Cada olhar (de cada profissional da equipe de saúde e de acordo com a sua competência profissional) adiciona 

saberes e possibilitadas de atuação integral, sobre o todo da criança, a criança por inteiro. 

A ideia central deve ser a de não perder oportunidades de atuação, de prevenção, promoção e de assistência, 

enfim, de cuidado, com vinculação e responsabilização sobre a continuidade da atenção. E sob esta ótica que 

cada trabalhador articula sua ação com a do outro e de outros atores sociais, e cada nível de atenção com o 

outro, conformando uma rede de saúde de fato e uma rede de apoio social por onde caminha a criança/ famí-

lia, e funcionando em seu beneficio. 

A atenção básica deve estabelecer: 

 Articulação com as equipes de apoio e rede ambulatorial especializada; 

 Articulação com os serviços de urgência; 

 Articulação com a rede hospitalar; 

 Articulação com o programa de atenção domiciliar. 
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O Agente Comunitário de Saúde na atenção à criança 

Todas as atividades contidas no cuidado a criança fazem parte do roteiro de abordagem da criança pelo ACS / 

PACS. A possibilidade de abordagem da criança nos espaços de sua vida cotidiana (domicílio e instituições de 

educação infantil) amplia a capacidade de atuação na prevenção de doenças e promoção da saúde e a identifi-

cação de necessidades especiais em tempo oportuno, por exemplo, o crescimento e desenvolvimento altera-

dos, desvios na alimentação, imunização e a pronta abordagem da criança com algum sinal de risco ou perigo. 

Por meio de ações educativas em saúde nos domicílios e coletividade esta equipe estende o acesso as ações e 

serviços de informação e promoção social e de proteção da cidadania, alem de participar da orientação, acom-

panhamento e educação específica em saúde. 

 

A Equipe de Apoio na atenção à criança (pediatra): 

Em algumas situações de maior risco a criança devera receber atenção do profissional pediatra como suporte a 

equipe de saúde da família ou para acompanhamento da criança mais grave; no entanto, deve ser mantido o 

compromisso de acompanhamento da criança pela equipe de saúde da família, que propicia a continuidade da 

assistência e a abordagem familiar. Por sua vez o pediatra se insere na atenção com: 

- atuação articulada com a equipe de saúde da família para supervisão sempre que necessário; 

- estabelecimento de mecanismos de educação permanente da equipe em termos de conteúdo e da prática do 

cuidado em saúde com a criança; 

- atuação como retaguarda para o atendimento das crianças referenciadas pela equipe; 

- assistência a criança nas seguintes situações, desde que esta atuação seja definida e pactuada em conjunto 

com as equipes de saúde da família: recém-nascido retido na maternidade ou/com recomendações especiais a 

alta; criança desnutrida grave; criança desnutrida em grau moderado que não melhora após 6 meses de acom-

panhamento; criança com desenvolvimento alterado; criança com doenças congênitas e /ou crônicas; criança 

com asma moderada e grave; egresso hospitalar por patologia aguda; criança que utiliza os serviços de urgên-

cia com frequência. 

 

A linha de cuidado da saúde da criança: 

É uma prioridade da Secretaria Municipal de Saúde, que assume o compromisso de reduzir a mortalidade in-

fantil e abordar integralmente a saúde da criança, com promoção da qualidade de vida e de equidade. A orga-

nização da assistência ao recém-nascido (RN) e criança de risco é uma necessidade absoluta, já que estas crian-

ças são mais vulneráveis e demandam uma assistência qualificada e oportuna. 

O estudo dos óbitos infantis e maternos na cidade tem demonstrado que não é incomum o usuário passar pelo 

serviço de saúde mais de uma vez na doença que levou à morte e não obter resposta apropriada e em tempo 

oportuno aos problemas colocados, algumas vezes devido à baixa resolubilidade da atenção ou falta de acom 
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panhamento da criança ou mulher com algum problema de saúde até a sua completa resolução. 

Por este motivo propõe-se estreitar os laços da assistência com aqueles que mais precisam, com a reorganiza-

ção da assistência integral à criança dando destaque para a abordagem de risco e de vigilância à saúde. Estas 

ações devem ser executadas de forma cotidiana e organizadas de maneira consistente em cada unidade de sa-

úde. 

A abordagem de risco garante que a atenção adequada (imediata e continuada) será destinada a cada criança e 

mulher, sem perda de oportunidade de ação da saúde. Significa não deixar de responder oportunamente e de 

forma qualificada e resolutiva à situação em que pode haver graves prejuízos à saúde da criança e da mulher, 

muitas vezes com risco de vida, como observado no estudo dos óbitos. 

Devem ser priorizados os seguintes grupos populacionais para vigilância: 

 O recém-nascido 

 O recém-nascido de alto risco 

 A criança < 5 anos 

 A criança com patologias que demandam acompanhamento estreito: 

 Criança em risco nutricional ou desnutrida. 

 Criança asmática. 

 Criança com outras patologias. 

 

CALENDÁRIO PARA ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÕES CONSIDERADAS DE BAIXO 

RISCO – “CRIANÇA NORMAL”  

 

As crianças vivenciam situações de risco que variam de acordo com o seu grau de vulnerabilidade. Assim, pro-

põe-se a denominação de criança de baixo risco, em vez do 

termo “criança normal” e criança de alto risco, para aquela que apresenta maior vulnerabilidade diante das si-

tuações e dos fatores de risco. O cronograma de atendimento as crianças de baixo risco, será realizado con-

forme calendário descrito a seguir, sendo que nas unidades de ESF que foi implantado a Linha de Cuidados da 

Criança, obrigatoriamente deverá ser implementado a presença do Pediatra a consulta de enfermagem e do 

médico ESF, como apoio matricial, promovendo capacitação em serviço presencial. O Pediatra da linha de cui-

dados da criança é o responsável pelas crianças na sua área de abrangência - território. 

O cronograma sugerido para o atendimento as crianças de baixo e alto risco estão apresentados abaixo. 
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CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA DE BAIXO RISCO 

IDADE ATIVIDADE 

PRIMEIRO ANO DE VIDA 

Na primeira semana após o parto Visita domiciliar (ACS/Enfermeiro) 

Primeira semana de saúde integral 

Primeira consulta médica na primeira semana de 

vida ou após 15 dias de vida 

Consulta com o médico pediatra 

1º mês Consulta com médico ESF/pediatra 

2º mês Grupo Educativo - Consulta médica 

3º mês Consulta com enfermeiro/pediatra 

4º mês Consulta com médico ESF/pediatra 

5º mês Consulta com enfermeiro/pediatra 

6º mês Consulta com médico ESF/pediatra 

7º mês Consulta com enfermeiro/pediatra 

9º mês Grupo Educativo - Consulta médica 

12º mês Consulta com médico ESF/pediatra 

SEGUNDO ANO DE VIDA 

15 meses Consulta com enfermeiro/pediatra 

18 meses Consulta com médico ESF/pediatra 

24 meses Consulta com médico ESF/pediatra 

DOS 3 ANOS ATÉ AOS 5 ANOS 

Uma consulta médica semestralmente com o médico generalista ESF e/ou pediatra 

ATÉ 19 ANOS – Uma consulta médica anual com o generalista ESF e/ou pediatra. 

 

A qualquer momento se for identificado fatores de risco adquirido seguir cronograma de acompanhamento do 

RN e da criança em situação de risco e se houver queixa específica seguir fluxo da queixa específica. 

A primeira avaliação da criança deverá ser feita na Primeira Semana de Saúde Integral, com realização de avali-

ação global da criança e da mãe através de consulta médica e na sua impossibilidade através de consulta de en-

fermagem com avaliação do aleitamento materno, realização de teste do pezinho, BCG. O acompanhamento 

da criança deverá ser feito de forma intercalada, com atendimento de enfermagem, médico e grupos educati-

vos. 

As atividades de grupo educativo serão coordenadas por um integrante da Equipe de Saúde da Família. Ao final 

da atividade deverão ser tomadas as medidas antropométricas das crianças participantes e deverão somente 
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 ser encaminhados para consulta os casos que porventura mostrem necessidade. 

O médico pediatra deverá se responsabilizar por assistir à criança nas seguintes situações, Conforme esta defi-

nida e pactuada em conjunto com as equipes de saúde família e em interconsultas: 

1)Criança desnutrida grave; 

2)Criança desnutrida em grau moderado que não melhora após 6 meses de acompanhamento; 

3)Criança com desenvolvimento alterado; 

4)Criança com doenças congênitas e /ou crônicas; 

5)Criança com asma moderada e grave; 

6)Egresso hospitalar por patologia aguda; 

7)Criança que utiliza os serviços de urgência com frequência. 

 

O RN de alto risco deverá ser encaminhado pela maternidade no momento da alta para o ambulatório de se-

guimento do RN de alto risco por telefone ou com agendamento direto garantindo a sua primeira consulta, 

conforme protocolo, garantindo o acompanhamento diferenciado com cronograma de atendimento próprio. 

Estas crianças merecem destaque, por que, além do cuidado ofertado pela equipe de saúde da família ou uni-

dade básica de saúde, demandam atenção especializada. O acompanhamento do crescimento e desenvolvi-

mento dessas crianças deve ser assegurado de maneira a prover o cuidado adequado em momento oportuno, 

evitando agravos e seqüelas secundárias à sua condição de nascimento. Com muita frequência demandam a-

tendimento especializado e multiprofissional, com neurologia, oftalmologia, fonoaudiologia, fisioterapia, fono-

audiologia, entre outros, além de propedêutica e tratamento específicos. Estas crianças devem ser atendidas 

preferencialmente no ambulatório de acompanhamento do RN de alto risco próprio da SMS/VR (Follow-up). 

Esta assistência deverá ainda se inserir na rede integral de saúde da criança, permitindo o acesso e promoven-

do a qualidade de vida para estes bebês. A responsabilidade das equipes de saúde da família e principalmente 

do pediatra da linha de cuidados da criança se mantém sobre esta população de maior risco, mesmo que a cri-

ança esteja em acompanhamento em ambulatório de alto risco, provendo a continuidade do cuidado e desen-

volvendo ações de vigilância à saúde, com agenda intercalada de atendimento pelo pediatra do Follow-up. 
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CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO RECÉM-NASCIDO DE ALTO RISCO 

 

IDADE ATIVIDADE 

PRIMEIRO ANO DE VIDA 

Pós-alta Visita domiciliar do ACS/Enfermeiro da 

ESF/médico Pediatra da linha de cuidado 

Primeira semana de saúde integral 

Primeira consulta médica na primeira semana de 

vida ou após 15 dias de vida 

Consulta com o médico pediatra 

Consultas mensais do 1º mês ao 12º mês. Consulta com pediatra 

No 3º mês e 9º mês O médico ESF deverá estar presente. 

SEGUNDO ANO DE VIDA 

15 meses e 21 meses Consulta com o médico pediatra 

18 meses e 24 meses Consulta com o médico ESF e/ou pediatra 

DOS 3 ANOS ATÉ AOS 5 ANOS 

Uma consulta médica semestralmente com o médico generalista ESF e/ou pediatra 

ATÉ 19 ANOS – Uma consulta médica anual com o generalista ESF e/ou pediatra. 

 

O RN de alto risco deverá manter o calendário de acompanhamento do CD na unidade de saúde, independente 

do acompanhamento do RN de alto risco pelo ambulatório de Follow-up. 

Todo recém-nascido deve ter prioridade de atendimento e deve ser acolhido, avaliado e assistido em qualquer 

unidade do sistema quando procura assistência, seja unidade básica de saúde, serviço de urgência, maternida-

de ou hospital. A peregrinação das mães com os recém-nascidos em busca de assistência não é infrequente, o 

que atrasa a sua assistência, expondo-a a riscos desnecessários. 

Acolher e responder de forma qualificada ao RN é um compromisso que todos os profissionais e todos os servi-

ços de saúde devem assumir para a prevenção de morbidade e mortes infantis evitáveis, já que as patologias 

do RN evoluem e se agravam rapidamente. 

Além da condição de maior risco inerente ao RN, algumas situações devem ser destacadas, pois colocam a cri-

ança em situação de risco, aumentando ainda mais a chance de evolução desfavorável. 

Estas situações devem ser prontamente reconhecidas pela equipe de saúde, pois demandam atenção especial 

e prioritária. Podem estar presentes ao nascimento - RN de risco ao nascer – ou acontecer ao longo da vida da 

criança, consideradas aqui como riscos adquiridos ao longo da vida. 
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Recém-nascido de risco ao nascimento 

 

Critérios obrigatórios: 

1. RN com baixo peso ao nascer (< 2500 g) 

2. RN prematuro (< 37 semanas de idade gestacional) 

3. RN internado ou com intercorrências importantes na maternidade 

4. RN com orientações especiais à alta da maternidade 

5. História de morte de crianças (irmão) menor de 5 anos na família 

 

Critérios associados – presença de dois ou mais critérios: 

6. RN residente em área social de risco (médio, elevado e muito elevado) 

7. RN de mãe adolescente (< 20 anos) 

8. RN de mãe analfabeta ou com baixa instrução (< 8 anos de estudo) 

9. Criança manifestamente indesejada 

10. Mãe sem suporte familiar 

11. Chefe de família sem fonte de renda 

12. Mãe com história de problemas psiquiátricos (depressão, psicose) 

13. Mãe portadora de deficiência que impossibilite o cuidado da criança 

14. Mãe dependente de álcool e/ou drogas 

15. Intervalo entre nascimento menor de 18 meses. 

Obs.: Área social de risco: Definição de micro-área homogênea, segundo critério de risco, no processo de terri-

torialização na gestão municipal. 

 

Da criança ou RN com riscos adquiridos ao longo da vida: 

1. Criança que não compareceu à unidade de saúde na primeira semana de vida para o teste de pezinho 

2. Criança no primeiro ano de vida sem o acompanhamento proposto no protocolo de Crescimento e Desen-

volvimento 

3. Criança menor de 6 meses que não mama no peito 

4. Criança desnutrida sem acompanhamento proposto no protocolo de desnutrição 

5. Criança egressa de internação hospitalar (prioridade para o < 5 anos) 

6. Criança com atendimento freqüente em serviços de urgências (com 3 ou mais atendimentos em pronto so-

corro em um período de 3 meses) 

7. Criança com asma sem acompanhamento proposto no protocolo 

8. Criança com vacinas em atraso 
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9. Criança com diarréia persistente ou recorrente 

10. Criança com anemia ou sinais de hipovitaminose A 

11. Criança com sobrepeso 

12. História de desnutrição nas outras crianças da família 

13. Criança vítima de violência doméstica – maus tratos 

14. Criança explicitamente indesejada 

15. Mãe sem suporte familiar 

16. Família sem renda. Desemprego familiar e/ou perda absoluta de fonte de renda 

17. Mãe/pai /cuidador com problemas psiquiátricos ou portador (a) de deficiência, impossibilitando o cuidado 

com a criança. 

18. Mãe/pai /cuidador em dependência de álcool/drogas 

 

As crianças de risco (ao nascimento ou associados/adquiridos) devem ser priorizadas para o desenvolvimento 

das ações de vigilância à saúde, ou seja: 

1. Captação precoce e busca ativa para a manutenção do calendário de atenção à saúde da criança, segundo 

proposta de acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento da Criança. 

2. Captação precoce e busca ativa para a manutenção do calendário segundo protocolos específicos, como a 

atenção ao desnutrido, à criança com asma, entre outros. 

 

Além disso, deve ser realizada avaliação da necessidade de assistência especial, que demandam retornos mais 

frequentes, como no caso de criança com patologias agudas ou após atendimento no serviço de urgência ou 

internação hospitalar, que devem ser reavaliadas em espaços curtos de tempo (diarréia, pneumonia, asma, en-

tre outros). Outros cuidados que a criança necessite, incluindo ações intersetoriais, devem ser igualmente ava-

liadas e demandadas aos setores específicos, como a assistência social, educação, etc. 

 

Organização da assistência ao RN em Volta Redonda 

Todo serviço de saúde deverá acolher e atender imediatamente a criança que procura assistência, seja a UBS, 

ESF, o serviço de urgência ou a maternidade, conforme definido na Agenda de Compromisso com a Saúde In-

tegral da Criança e Adolescente e Redução da Mortalidade Infantil da SMS/VR, de modo a não perder oportu-

nidade de se prover cuidados adequados a cada caso. 
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Programação da atenção ao RN 

a) A UBS/ESF seguirá as recomendações da Atenção à Criança da SMS/VR 

b) Visita domiciliar na primeira semana após o parto, com avaliação global e de risco da criança, orientação ao 

aleitamento materno e encaminhamento para a unidade de saúde para a “Primeira Semana de Saúde Integral”. 

c) Abordagem global da criança na “Primeira Semana de Saúde Integral” na unidade de saúde. 

d) Primeira consulta médica na primeira semana de vida ou após 15 dias de vida e retornos, conforme a neces-

sidade.  

e) Manutenção do calendário de acompanhamento na UBS/ESF e visitas domiciliares, conforme o protocolo e 

de acordo com a necessidade da criança, 

f) 0 RN de alto risco deverá manter o calendário de acompanhamento do CD na unidade de saúde, indepen-

dente do acompanhamento do RN de alto risco pelo ambulatório de Follow-up. 

g) Busca ativa: 

1. Do RN e puérpera faltosos a “Primeira Semana de Saúde Integral” 

2. Dos faltosos ao calendário de CD 

3. Dos faltosos ao calendário de acompanhamento segundo protocolo de seguimento da criança desnutrida e 

criança com asma 

4. Da criança com vacinação em atraso 

5. Do egresso hospitalar 

6. Da criança que vai com freqüência ao serviço de urgência 

7. Da criança que é referenciada pelo serviço de urgência para continuidade da assistência. 

 

Atenção ao RN com problemas, que procura assistência de saúde por demanda espontânea: 

a) O atendimento será realizado preferencialmente pela unidade básica ou equipe da saúde da família (se na 

equipe estiver inserido o pediatra da linha de cuidados da criança, após o acolhimento a criança deverá ser a-

tendida pelo pediatra) responsável por avaliar a criança imediatamente e definir a necessidade de realização 

de propedêutica, de internação, etc. 

b) A unidade de saúde deverá utilizar a referência de urgência do Distrito Sanitário para realização de prope-

dêutica e apoio de urgência se este for necessário e/ou avaliar a necessidade de retorno à maternidade e/ou 

solicitar internação pela Central de Internação. Se não houver necessidade de referenciamento a unidade deve 

manter o acompanhamento da criança conforme os protocolos ou necessidade de sua reavaliação. 

c) Em todos os casos a UBS/ESF deverá manter a continuidade do acompanhamento (vigilância à saúde) após o 

atendimento na maternidade e/ou serviço de urgência, com retornos e visitas domiciliares freqüentes, até a 

resolução do problema e continuidade do acompanhamento segundo protocolos. 

d) As crianças atendidas nas unidades de urgência (CAIS, hospitais) e que tiverem indicação de internação, após 
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 realização de propedêutica e início do tratamento, devem fazer contato com maternidade onde a criança nas-

ceu para informá-los da transferência da mesma (se a maternidade tiver capacidade para atendimento do RN 

patológico) e/ou solicitar vaga pela Central de Internação. 

e) Na maternidade (procura direta pela família ou referenciamento pela UBS/ESF), toda criança deverá ser aco-

lhida, avaliada a necessidade de realização de propedêutica e/ou internação da criança. 

 

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO DO RN E DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO 

IDADE ATIVIDADE 

PRIMEIRO ANO DE VIDA 

Na primeira semana após o parto Visita domiciliar (ACS/Enfermeiro/Pediatra) 

Primeira semana de saúde integral 

Primeira consulta médica na primeira semana de vida 

ou após 15 dias de vida 

Consulta com o médico pediatra 

A criança deverá ser consultada 

mensalmente até um ano de idade. 

Consulta com médico da ESF e o médico pediatra da 

linha de cuidado. 

SEGUNDO ANO DE VIDA 

15 meses e 21 meses Consulta com o médico pediatra 

Consulta com o médico pediatra Consulta com o médico ESF e/ou pediatra 

DOS 3 ANOS ATÉ AOS 5 ANOS 

Uma consulta médica semestralmente com o generalista ESF e/ou pediatra 

ATÉ 19 ANOS – Uma consulta médica anual com o generalista e/ou pediatra 

As crianças com riscos adquiridos e os RN de risco ao nascimento ou associados adquiridos, deverão estar ga-

rantidas o acompanhamento diferenciado com cronograma de atendimento próprio. Estas crianças merecem 

destaque, por que, além do cuidado ofertado pela equipe de saúde da família e unidade básica de saúde, Com 

frequência demandam atendimento especializado e multiprofissional, O acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento dessas crianças deve ser assegurado de maneira a prover o cuidado adequado em momento 

oportuno, evitando agravos e seqüelas secundárias à sua condição de nascimento de propedêutica e tratamen-

to específicos. A responsabilidade das equipes de saúde da família e principalmente do pediatra da linha de 

cuidados da criança se mantém sobre esta população de risco, mesmo que a criança esteja em acompanha-

mento em ambulatório especializado, provendo a continuidade do cuidado e desenvolvendo ações de vigilân-

cia à saúde. 

Planejar o atendimento sob o enfoque de risco significa um olhar diferenciado para a criança que está exposta 

a determinadas condições, sejam biológicas, ambientais ou sociais – as chamadas situações de risco – que a 
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 predispõem a uma maior probabilidade de apresentar problemas de saúde ou mesmo de morrer. Isso significa 

a necessidade de reconhecer as situações de risco e de priorizar o atendimento a essas crianças, nos serviços 

de saúde. Portanto, a critério do pediatra da linha de cuidados da criança a qualquer momento o cronograma 

de atendimento da criança poderá sofrer alterações. 

 

Em todo atendimento à criança, seja programático ou eventual, é fundamental observar e avaliar: 

1. O aspecto geral da criança e seu estado nutricional; 

2. A presença de sinais que sejam indícios de violência contra a criança, como hematomas, equimoses ou 

queimaduras e outros. Reportar ao fluxo de casos com suspeita de violência; 

3. As relações que estabelece com o responsável/cuidador (vínculo familiar) e com o profissional; 

4. As condições da alimentação (disponibilidade de alimentos/aceitação) 

5. A situação da imunização: atualizar esquema de vacinação; 

6. A freqüência à creche/escola. Socialização e atividades de lazer; 

7. O seguimento em serviços de saúde. 

 

COMPROMISSOS DA ESF/UBS - “O que não pode deixar de ser feito” 

1. Identificação e priorização do atendimento ao Recém-nascido de alto risco; 

2. Incentivo ao aleitamento materno; 

3. Verificação dos resultados do teste de triagem neonatal – teste do pezinho; teste da orelhinha e o re-

flexo vermelho; 

4. Aplicação e orientação sobre as vacinas do esquema básico; 

5. Atendimento sequencial do processo de crescimento, segundo cronograma proposto; 

6. Orientações para uma alimentação saudável; 

7. Acompanhamento do desenvolvimento da criança, com ênfase na observação das relações familiares e 

estímulo a um ambiente que propicie interações afetivas; 

8. Atendimento aos agravos da saúde. 
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