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Caros Pediatras
A Pediatria, como importante especialidade, passa por grandes mudanças, merecendo profundas reflexões. A falta de Pediatras tem sido notícia em todos os estados do
país. Finalmente, tanto o serviço público,
quanto a iniciativa privada sentiram a falta
desses profissionais que continuam investindo em qualificação, mas que até o momento
não tiveram o seu valor reconhecido.
Diferente de muitos outros estados, no
Espírito Santo, continua havendo concorrência na seleção para Residência Médica em Pediatria. Mas, paralelo a essa procura pela qualificação, observa-se desinteresse no exercício dessa importante especialidade.
Estudantes de graduação e jovens pediatras têm comentado que referências em Pediatria, ex-professores e tantos outros pediatras, depois de aposentados são obrigados,
por necessidade, a cumprirem escalas de
plantão, inclusive nos finais de semana. Em

uma análise simplificada, é possível que
os baixos salários, as condições insalubres e o excesso de trabalho, incluindo
longas jornadas em plantões, podem ter
contribuído para desestimular o exercício da Pediatria.
Acreditamos que esse é o grande momento de ampliar a discussão sobre a
nossa especialidade. É hora de discutir
como será a nossa participação nessa nova sociedade em transição. Não fique fora dessa discussão! Chame os colegas de
trabalho, procure as entidades de classe, mas principalmente a SOESPE. A qualidade do nosso trabalho também depende do saber, do saber ser e do saber
fazer. Mas, depende, acima de tudo de
autoestima adequada e de dignidade!
Valmin Ramos da Silva
Presidente da SOESPE
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No dia 03 de março no Hotel Senac em
Vitória, com a presença de 50 pediatras e
médicos residentes em pediatria, foi realizada a Jornada de Atualização em Bronquiolite.
A Profa. Dra. Rita Elizabeth Checon de
Freitas, pesquisadora no Núcleo de Doenças
Infecciosas da Universidade Federal do
Espírito Santo proferiu a conferencia intitulada “Epidemia do VSR no Brasil e no Espírito
Santo” e o Prof. Dr. José Roberto do Instituto
Fernandes Figueira proferiu a conferencia “Vírus Sindical Respiratório (VSR): Impacto
Clínico e Prevenção”. Houve um momento de
debates com a participação de médicos técnicos da Vigilância Epidemiológica da
Secretaria de Estado da Saúde e da Prefeitura
de Vitória.
Os municípios de Santa Teresa, Linhares,
Cachoeiro de Itapemirim foram representados por membros da Diretoria Regional.
Depois da conferencia foi servido um coquetel e jantar acompanhado de musica ao vivo
para congraçamento dos presentes.

I Jornada de
Imunizações do CVP
Na noite do dia 02 de abril de 2009, um
importante encontro sobre vacinas, ocorreu no Hotel Senac na ilha do Boi em
Vitória. A Dra. Euzanete Maria Cozer,
Presidente do Departamento de
Infectologia da SOESPE participou da
organização do evento. Dando continuação ao evento, no dia seguinte e mesmo
local ocorreu a “I Jornada de
Imunizações CVP: Educação continuada
para médicos e enfermeiros”, do Centro
de Vacinação da Praia (CVP). As conferências foram proferidas por Prof. Dr.
Edmilson Migowki (RJ), Profa. Dra. Lúcia
Ferro Bricks (SP), Prof. Dr. José Geraldo
Leite Ribeiro (MG), havendo participação
de vários pediatras.
Foto da Jornada de Atualização em Bronquiolite

Entre os dias 21 a 23 de Maio o Departamento de Aleitamento Materno da SOESPE
estará realizando o Seminário de Aleitamento Materno que contará com a presença e
participação dos membros do Departamento
de Aleitamento materno da SBP. VAGAS
LIMITADAS!

Desidratação aguda:
rever conceitos, manter as boas práticas.
Compromisso com a vida!
Profa Dra Norma Suely Oliveira
Coordenadora do 3º e 4º anos em Medicina Intensiva Pediátrica
do Programa de RM em Pediatria do HINSG
Profa Adjunta da Disciplina de Pediatria de EMESCAM
Profa e Coordenadora de habilidades clínicas no Curso
de Medicina (método PBL) na Universidade de Vila Velha (UVV)
E-mail: normatroponina@terra.com.br

Maiores informações e inscrições na sede da SOESPE:
Tel: (27) 3227-6396 / 3315-2133
E-mail: soespe@soespe.com.br
Site: www.soespe.com.br

Liga Acadêmica de Pediatria,
Neonatologia e Cirurgia
Pediátrica do Espírito Santo
A Liga de Pediatria, Neonatologia e Cirurgia
Pediátrica (LIPED) foi fundada no segundo semestre de 2007. As atividades iniciais consistiram de palestras que serviram de base para
a organização do processo para a seleção dos
membros efetivos da Liga, que ocorreu em
março de 2008.
A liga foi criada com o objetivo de aprofundar
a discussão sobre os temas ligados à Pediatria Geral, Neonatologia e Cirurgia Pediátrica
e estimular os graduando em medicina a buscar a Especialidade Pediátrica na formação
médica.
Dentre as principais a desenvolvidas destacam-se a participação no Mc Dia Feliz 2007;
Dia Nacional de Combate ao Cancer Infantil
2007, Mc Dia Feliz 2008 e as palestras:
- Injúrias Externas na Infância:
Prof. Dr. Valmin Ramos da Silva

- Infecções Osteoarticulares:

Na desidratação aguda há um déficit
corporal total de sódio e água. A gravidade depende da magnitude e da
velocidade na qual ocorre a perda de
água e eletrólitos. Essas perdas ocorrem pelo trato digestório, pelos rins,
pulmão ou por aumento das perdas insensíveis. A causa mais frequente de
desidratação aguda em pediatria, decorre da perda pelo trato digestório. Os
lactentes são os mais propensos à progressão rápida para o quadro de choque. A maior proporção de superfície
corporal em relação ao peso (maiores
perdas insensíveis: 300 ml/m2/dia ou
15 a 17 ml/Kg/dia); incapacidade de ter
acesso a líquidos quando sedentos;
necessidade basal de líquidos mais alta
e processo de reabsorção tubular renal
imaturo são algumas particularidades
que tornam as crianças menores terem
mais fatores de risco para desenvolverem quadros mais graves e maior risco
de morte.

(mais comum de ocorrer). Mas se houver
maior perda de sódio em relação à água,
o sódio sérico inicial estiver inferior a 130
mEq/l, denomina-se desidratação hiponatrêmica. Ou ainda, se houver perda
maior de água do que perda de sódio e o
sódio sérico inicial estiver acima de 150
mEq/l, denomina-se desidratação hipernatrêmica (menos comum).
Os sinais clínicos que ocorre na desidratação aguda refletem as mudanças no
volume plasmático, intersticial e transcelular. Avaliação da presença e do grau
de desidratação é por algumas vezes difícil de ser realizada como em recém-nascidos, pacientes desnutridos, pacientes
obesos, pacientes com desidratação
hipernatrêmica. Utilizam-se sinais e sintomas clínicos de avaliação do grau de
desidratação (TABELA 1) para a decisão
terapêutica classificando-se cada caso.
Classificando o grau de desidratação decide-se pela terapêutica orientada pela avaliação clínica. Considerando-se a criança
sem desidratação, a conduta é manter o
aleitamento materno ou a dieta adequada para a idade das crianças não amamentadas ao seio, orienta-se aumentar a

Dr. Akel Nicolau Akeu Júnior

- Semiologia Pediátrica:
Profa. Dra. Olímpia Flora Sari-Eldim

- Doenças Exantemáticas:
Profa. Dra. Filomena Eurídice Alencar

- Reanimação Neonatal:
Profa. Dra. Andreia Lube Santiago Pereira

Quando a perda de água e eletrólitos é
proporcional à concentração do fluido
extracelular e o sódio sérico inicial se
encontra entre 130 e 150 mEq/l, denomina-se desidratação isonatrêmica

- Oftalmopatias na Infância:
Dra. Cláudia Maestri

- Hemoglobinopatias:
Profa. Dra. Cecilia Maria Figueira Silva

TABELA 1: CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE DESIDRATAÇÃO
Dados Clínicos

Sem desidratação

Algum grau de desidratação

Desidratação grave

Estado mental

bem, alerta

normal, fadiga, agitação,
irritação

apatia, letargia, inconsciente

Sede periférica

bebe líquido normalmente, sedento, ávido para beber
às vezes até recusa
líquido

FC

normal para idade

normal ou aumentada para
idade

taquicardia ou nos graves,
bradicardia

Pulso

amplo

amplo ou diminuído

muito diminuído ou
impalpável

Respiração

normal para idade

normal ou FR aumentada para
idade

esforço respiratório
importante

Lágrimas

presentes

diminuídas

Diretoria 2008/2009:

Elastic idade da pele (turgor)

normal

diminuída (recolhe <2 seg)

Presidente: Lorenzo Bonino do Nascimento

Boca/língua

úmidas

semiúmidas/secas

ausentes
muito diminuída (recolhe >2
seg)
secas

Olhos

normais

levemente encovados

encovados

Fontanela

normal

levemente deprimida

deprimida

Enchimento capilar

normal (<2 seg)

normal a prolongado (>2-8 seg)

muito prolongado (>8 seg)

Extremidades

aquecida

fria

fria, mosqueada, cianótica

Débito urinário

normal ou diminuído

diminuído

mínimo

- Epilepsias na infância:
Dra.Francini Cruz Gomes da Fonseca Sepulcri

- Distúrbios do sono:
Dra. Francini Cruz Gomes da Fonseca Sepulcri

Planos para 2009:
- Ambulatório de Hematologia Pediátrica
Profa. Dra. Cecília Maria Figueira Silva
- Realização do I Simpósio Anual da Liped

Vice-presidente: Paula Campos Perim
Diretor Científico: Juliana Amm Diniz
Diretor de Publicidade: Mariana Xavier
Tesoureiro/Secretário: Tárik José Moura Sili

bebe líquido com dificuldade
ou não consegue beber

oferta de líquidos. A cada episódio de
vômito ou fezes líquidas: oferecer sais de
rehidratação oral (SRO): se <6 meses, 50
a 100ml e em >6 meses, 100 a 200 ml.
Na criança com algum grau de desidratação, indica-se a reidratação com sais de
reidratação oral (SRO). Se a criança estiver sendo amamentada ao seio mantémse o aleitamento materno, mas deve-se
suspender a dieta da criança não amamentada ao seio durante a fase de expansão. Como orientação inicial administrase 50 a 100 ml/kg de SRO, no período de
4 a 6 horas, de forma constante e em pequenos volumes. Avalia-se o peso da criança a cada hora. Se a retenção de líquidos for menor que 20% na 1ª hora, observa-se por mais uma hora. Se permanecer
baixa, opta-se por SRO administrado por
sonda nasogástrica ou hidratação endovenosa (Retenção % = Peso atual Peso inicial/Volume ingerido x 100).
Criança com desidratação grave, indicase a hidratação endovenosa dividida em 3
fases: fase de expansão, fase de manutenção e fase de reposição.
1) Fase da expansão:
Soro fisiológico 0.9g%: 20 ml/kg a cada 20
minutos até reversão da depleção volumétrica (melhora da hemodinâmica).
2) Fase de manutenção:
A terapia de manutenção fluídica, introduzida na década de 50, é a reposição das
perdas fisiológicas normais diárias da criança. A necessidade de água é baseada
no gasto calórico (100 ml/100 cal/Kg/
dia). Assim como a reposição de perda
insensível pode ser também calculada
pelo gasto energético (50 ml/100 cal/dia)
como também a perda urinária (66,7
ml/100cal/dia). Adota-se como base para
hidratação de manutenção as orientações de HollidaySegar (Tabela 2).
3) Fase de reposição:
Repor as perdas anormais da criança que
deve ser orientada pelo tipo de perda que
ocorreu e pelo nível sérico dos eletrólitos.
A oferta do volume hídrico pode ser 1 a
1,5 vezes o volume de manutenção diário. Para correção do sódio, na desidratação isonatrêmica deve-se administrar 5
mEq/kg/dia. Na desidratação hiponatrêmica, deve-se corrigir a hiponatremia até
que o sódio sérico atinja 125 mEq/l.
Programa-se o aumento do sódio sérico
em 10 mEq/l em 24 horas a partir da re-

tenção de 1 litro de solução infundida. Nos
casos de desidratação hipernatrêmica,
também deve-se reduzir o sódio em 10
mEq/l em 24 horas a partir de retenção de
1 litro de solução infundida (mudança de
sódio sérico: sódio infundido sódio sérico/(0.6 x peso) + 1 e, aplica-se regra de três
com o valor encontrado).
A correção do potássio se faz logo após a
fase de expansão por que a hipopotassemia é freqüente na desidratação (devese manter a oferta máxima em 80 mEq
para cada litro da solução).
Após 24 horas a maioria das crianças apresenta reversão do quadro com melhora clínica. A hidratação venosa deve ser reduzida e aumenta-se a oferta oral.
No intuito de diminuir a possibilidade de
novo episódio de desidratação aguda, principalmente por perda digestória, deve-se
orientar aos pais, a importância da adoção
de condutas em relação à higiene da criança, na preparação dos alimentos, melhoria
das condições sanitárias da casa, utilização
de água limpa, vacinação completa e em

dia, a importância do aleitamento materno exclusivo por 6 meses e mantido até os
2 anos; utilização precoce de SRO quando
houver risco de desidratação.
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TABELA 2: NECESSIDADES DIÁRIAS DE ÁGUA E ELETRÓLITOS
Manutenção

Água (ml)

Sódio (mEq)

Potássio (mEq)

1-10 kg
11-20 kg
> que 20kg

100 ml/kg
1000 + 50/kg >10kg
1500 + 20/kg>20kg

3 mEq/kg
30 + 2 mEq/kg>10kg
50 + 1 mEq/ kg>20kg

2 mEq/kg
20 + 1 mEq/kg>10kg
30 + 0,5 mEq/ kg>20kg

Estratégia Global para a Alimentação
de Lactentes e Crianças de Primeira Infância
Rosa Maria Alves de Sa C. de Albuquerque
Departamento de Aleitamento Materno da SOESPE

A OMS e o UNICEF desenvolveram conjuntamente a Estratégia Global para a Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância para revitalizar a atenção do
mundo sobre o impacto que as práticas alimentares têm no estado nutricional, crescimento, desenvolvimento, saúde e na própria sobrevivência dessas crianças.
Esta estratégia Global foi endossada por
consenso, em 18 de maio de 2002, pela
55ª. Assembléia Mundial da Saúde e em
16 de setembro de 2002, pela Direção
Executiva do UNICEF.
A Estratégia Global tem como base as evidências da importância da nutrição nos primeiros meses e anos de vida e do papel crucial que as práticas alimentares apropriadas desempenham no alcance de resultados ótimos da saúde. A falta de ama-

mentação e especialmente a falta de aleitamento materno exclusivo durante os
primeiros seis meses de vida, constituem
importantes fatores de risco para a morbidade e mortalidade infantis, que apenas são combinadas com uma alimentação complementar inadequada. O
impacto durante toda a vida inclui o fraco
desempenho escolar, a produtividade diminuída e o desenvolvimento intelec-tual
e social prejudicados.
Esta estratégia reexaminou, de forma crítica, à luz das últimas evidências científicas e epidemiológicas, os fatores fundamentais que afetam as práticas alimentares dos lactentes e das crianças de primeira infância. Ao mesmo tempo, renovou-se o compromisso de continuidade
da ação conjunta consistente com a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, o Código Internacional de Comercialização de

Substitutos do Leite Materno e a Declaração de Innocenti sobre a Proteção,
Promoção e Apoio à Amamentação.
A Estratégia é um guia para a ação; ela
identifica as intervenções com impacto
positivo demonstrado, enfatiza a prestação do apoio necessário às mães e famílias para desempenharem as suas funções cruciais e, de forma explícita, define
as obrigações e responsabilidades a esse
respeito por parte dos governos, das organizações internacionais e demais partes
interessadas.
O primeiro passo político necessário já foi
tomado. Agora é a vez de todas as partes
interessadas governos, bem como todos
os inúmeros atores da sociedade avançarem rápida e deliberadamente para tornar palpáveis os objetivos práticos e finalidade da Estratégia. Não se deve adiar a
aplicação do conhecimento e experiência acumulados com o propósito de tornar o nosso mundo um ambiente verdadeiramente ajustado, onde todas as crianças possam florescer e atingir todo o
seu potencial.
Metas operacionais da Estratégia Global:
- Desenvolver, implementar, monitorar
e avaliar uma política abrangente para
a alimentação de lactentes e crianças
de primeira infância.
- Garantir que o setor saúde e outros setores relevantes protejam, promovam e apóiem a amamentação exclusiva por seis meses e a continuidade da
amamentação por dois anos ou mais,
provendo às mães o apoio de que precisam.
- Promover a continuidade da amamentação junto com uma alimentação complementar oportuna, adequada, segura e apropriada.
- Oferecer orientações sobre a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância em circunstâncias excepcionalmente difíceis.
- Avaliar se novas leis ou medidas cabíveis são necessárias, como parte de
uma política abrangente de alimentação de lactentes e crianças de primeira
infância, para levar a efeito os princípios e objetivos do Código Internacional
de Comercialização de Substitutos do
Leite Materno e resoluções subsequentes da Assembléia Mundial de
Saúde.
O texto integral está disponível em português no site www.ibfan.org.br (documentos on-line).

Título:

Influência da Intervenção - Relaxamento no Sistema Imunológico de
Mães com Neonatos de Baixo Peso.
Instituição:

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/UFES (Dissertação de Mestrado)
Autor:

Racire Sampaio Silva
Orientador:

Profa. Dra. Maria Helena Costa Amorim
Banca examinadora:

Profª Drª Maria Helena Costa Amorim (UFES),
Profª Drª Rosana Alves (UNIVIX),
Profª Drª Eliana Zandonade (UFES),
Prof. Dr. Valmin Ramos da Silva (EMESCAM),
Profª Drª Denise de Castro (UFES).
Local do estudo:

Hospital Antônio Bezerra de Farias
Vila Velha ES.
O presente estudo teve como objetivo
avaliar o efeito da intervenção Relaxamento no sistema imunológico de
mães com neonatos de baixo peso. A
amostra foi constituída por 60 puérperas
(grupos-controle e experimental) com
bebês com menos de 2500g e atendidas
no Serviço de Obstetrícia da Maternidade
do Hospital Antônio Bezerra de Farias Vila
Velha - ES, sendo a pesquisa autorizada
pelo Comitê de Ética/UFES. Como
parâmetro imunológico, foi escolhida a
dosagem da Imunoglobulina A salivar. Essa
imunoglobulina é a principal do organismo
e está presente em todas as mucosas e, de
forma abundante, no leite humano. Buscou-se examinar a correlação entre a IgA
salivar de puérperas com neonatos de
baixo peso e as variáveis idade, tipo de
parto, paridade, idade gestacional de nascimento, ganho de peso dos neonatos,
tabagismo, etilismo, traço de ansiedade,
estado de ansiedade, depressão, sentimento da mãe em relação ao neonato e
ganho ponderal do neonato, além do efeito da intervenção na IgA salivar. Para o
estudo dessas variáveis, foram utilizados

Sociedade Espiritossantense de

os instrumentos entrevista estruturada,
STAI e EPDS. A IgA salivar foi medida através do método de imunoturbidimetria.
As amostras salivares foram colhidas em
dois momentos: pós-nascimento e póstreinamento, sendo utilizado o relaxamento no grupo experimental, ou o
momento equivalente no grupo controle.
Foi utilizado para tratamento estatístico o
SPSS versão 14.0-2006. Os dados encontrados não são estatisticamente significativos e demonstram que a intervençãoRelaxamento não modula a IgA salivar no
grupo experimental após a aprendizagem, a internalização e a prática da técnica de Relaxamento. Não foi encontrada
correlação das variáveis de controle com
IgA salivar, mas obteve-se redução do
estado de ansiedade nos 2 grupos pesquisados, relacionados diretamente com o
tipo de sentimento materno em relação
ao neonato, de forma estatisticamente
significativa.
Palavras-chaves: cuidado do lactente;
recém-nascido; saúde pública.
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Revitalização e Expansão da Iniciativa
Hospital Amigo da Criança no Brasil: Desafios e Perspectivas
Rosa Maria Alves de Sa C. de Albuquerque
Departamento de Aleitamento Materno da SOESPE

Introdução
A importância da amamentação já está
bem documentada. Muitos são os esforços governamentais, dos profissionais de
saúde e da sociedade no sentido de promover, proteger e apoiar esta prática, destacando-se a implementação de políticas e ações para propiciar à criança o melhor início de vida possível.
Inserida na Estratégia Global para a Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância da Organização Mundial
de Saúde (OMS) e do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF) encontra-se a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), lançada em 1991 e adotada
por mais de 20.000 hospitais em cerca
de156 países, incluindo o Brasil.
Os Critérios Globais da IHAC compreendem a adesão aos “Dez Passos para o
Sucesso do Aleitamento Materno” e ao
Código Internacional de Comercialização
dos Substitutos do Leite Materno (ou à legislação nacional, no caso do Brasil, a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, bicos, chupetas e mamadeiras) pelas maternidades certificadas. Os dez passos são recomendações que favorecem a amamentação a
partir de práticas e orientações no período pré-natal, no atendimento à mãe e ao
recém-nascido ao longo do trabalho de
parto e parto, durante a internação após
o parto e nascimento e no retorno ao domicílio, com apoio da comunidade.

Dez Passos Para O Sucesso Do Aleitamento Materno
Toda e qualquer unidade que preste assistência obstétrica e neonatal deve:
1. Ter uma política de aleitamento materno escrita que seja rotineiramente transmitida a
toda a equipe de cuidados de saúde.
2. Capacitar toda a equipe de cuidados de
saúde nas práticas necessárias para implementar esta política.
3. Informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno.
4. Ajudar as mães a iniciar o aleitamento
materno na primeira meia hora após o
nascimento.
5. Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem
a ser separadas dos seus filhos.
6. Não oferecer a recém-nascidos bebida
ou alimento que não seja o leite materno,
a não ser que haja indicação médica.
7. Praticar o alojamento conjunto - permitir que mães e bebês permaneçam juntos 24 horas por dia.

8. Incentivar o aleitamento materno sob livre demanda.
9. Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas.
10. Promover a formação de grupos de
apoio à amamentação e encaminhar as
mães a esses grupos na alta da maternidade.
Em revisão da literatura encomendada pela OMS (2001), fica clara a fundamentação
teórica e a viabilidade de cada passo proposto pela IHAC.
Estudos realizados em diferentes países, incluindo o Brasil, concluem que a IHAC é
uma estratégia efetiva para o incremento
do início ótimo da amamentação, da prevalência e da duração da amamentação exclusiva e total.
No entanto, para a concretização da Iniciativa Hospital Amigo da Criança são necessárias a sensibilização e a capaci-tação dos
profissionais envolvidos na assistência às
mulheres, seus bebês e suas famílias, o
que se dá por intermédio de três cursos
com objetivos específicos:
1. Curso de Sensibilização para Gestores curso de 12 horas que tem por objetivo sensibilizar os gestores e formuladores de políticas quanto às diretrizes da IHAC e seus impactos positivos. Os gestores estaduais,
municipais e hospitalares são capacitados
a preparar um Plano de Ação a ser implementado em seus locais de trabalho.
2. Curso de Manejo em Aleitamento Materno curso de 20 horas que tem por objetivo fortalecer o conhecimento e capacitar
profissionais para a implementação dos
“Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”, bem como formar multiplicadores do curso.
3. Curso de Formação de Avaliadores curso de 40 horas que tem por objetivo formar avaliadores credenciados a fazer avaliação externa e reavaliação dos hospitais
com relação aos “Critérios Globais”.

Situação da IHAC no Brasil
O Brasil teve seu primeiro hospital amigo
da criança credenciado em 1992. Desde então, o número desses hospitais vem crescendo, embora em ritmo menor nos últimos anos.
Entre 1992 e 2008 o credenciamento de
hospitais chegou a 347 (20 por ano em média), variando de 1 em 1992 a 52 em 2002.
É possível que a adição de critérios criados
pelo MS aos “Dez Passos” (em 1994, 2001
e 2004) tenha freado a expansão da IHAC
em alguns períodos. Um desses critérios
exigia taxas de cesariana iguais ou inferiores às estabelecidas pelas Secretarias Estaduais de Saúde, o que se mostrou fator impeditivo de credenciamento de vários hospitais. Esse critério foi modificado em 2008

(Portaria no. 9 de 10 de janeiro de 2008),
passando a exigência a ser a redução das
taxas de cesárea, independente dos valores, na tentativa de valorizar os esforços
dos serviços que implantam os “Dez Passos” e definem estratégias para a redução
das taxas de cesárea.
Por outro lado, a intensificação dos cursos de sensibilização para gestores, no
sentido de aderirem à Iniciativa, o que
ocorreu entre 1999 e 2002, provavelmente contribuiu para acelerar o ritmo de crescimento do número de IHAC
em outros períodos. A IHAC está estagnada desde 2004.
Atualmente o Brasil conta com 322 HAC, o
que garante uma cobertura de 28% de
nascimentos ocorridos em Hospitais Amigos da Criança em 2007. Em relação à distribuição por estados, São Paulo pos-sui a
maior concentração de HAC, seguido do
Ceará já em relação à distribuição segundo a região do País, verifica-se que praticamente metade dos Hospitais Ami-ga
da Criança encontra-se na região Nordeste, tendo o Estado do Espírito Santo,
quatro hospitais.
A natureza da administração da maioria
dos hospitais brasileiros credenciados na
Iniciativa
Hospital Amigo da Criança é realizada pelo poder público (federal, estadual ou municipal), seguido de entidades beneficentes.

Expansão e fortalecimento mundial
da IHAC
A partir da experiência dos diversos países que aderiram à IHAC, os Critérios Globais, os instrumentos de avaliação e o Curso de 18 horas foram atualizados, levando-se em consideração a nova Estratégia
Global para a Alimentação de Lactentes e
Crianças de Primeira Infância, os desafios
apresentados pela pandemia do HIV e a
importância do “cuidado amigo da mãe”,
visando à atualização e o fortalecimento
da IHAC em todo o mundo.
O processo de revisão dos materiais foi liderado pelo UNICEF/OMS e incluiu ampla
pesquisa, contando com a participação
de profissionais de diversos países. Após
consulta a especialistas de todo o mundo
e testes feitos em países industrializados
e em desenvolvimento, a revisão foi finalmente concluída em março de 2008.
O material atualizado da IHAC, traduzido
para o português e publicado no Brasil, é
composto por cinco volumes, assim distribuído:
Módulo 1 - Histórico e Implementação Oferece orientações sobre os processos
revisados e opções de expansão da IHAC
nos países, unidades de saúde e comu-

nidades, reconhecendo que a Iniciativa
foi expandida e deve ser elevada a uma
condição de sustentabilidade.
Módulo 2 - Fortalecendo e Sustentando a
Iniciativa Hospital Amigo da Criança:
Curso para gestores - Visa a sensibilizar os
gestores de hospitais (diretores, chefias,
administradores, gerentes, etc.) e criadores de políticas quanto às diretrizes da Iniciativa e seu impacto positivo, além de estimular seu comprometimento com a promoção e a manutenção da Iniciativa.
Módulo 3 - Promoção e Apoio ao Aleitamento Materno em Hospitais Amigos da
Criança - Curso de 20 horas para equipes
de maternidade. Disponibiliza ferramenta para fortalecer o conhecimento e
a capacitação das equipes no sentido de
uma boa implementação dos Dez Passos
para o Sucesso do Aleitamento Materno.
Módulo 4 - Auto-Avaliação e Monitoramento do Hospital. Oferece instrumentos a serem utilizados por gerentes e equipes para avaliar se os serviços estão em
condições de se submeterem à avaliação
externa. Aos hospitais já credenciados como “amigo da criança”, os instrumentos
auxiliam no monitoramento da adequação aos Dez Passos.
Módulo 5 - Avaliação e Reavaliação Externa
Oferece orientações e instrumentos para
avaliadores externos. Os instrumentos de
reavaliação externa são indicados para reavaliar, regularmente, se os hospitais
mantêm os padrões requeridos pela
IHAC.
Além disso, foi criado aplicativo que possibilitará aos hospitais realizarem o monitoramento informatizado de sua situação com relação ao cumprimento dos
Critérios Globais. Este aplicativo poderá
ser utilizado pelas coordenações municipais, estaduais e nacional para acompanhar a IHAC em todos os hospitais credenciados.

O que há de novo na IHAC?
A partir de contribuições multinacionais e
multiorganizacionais, foi proposta uma série de alterações no material original da
IHAC, entre elas:
Nova interpretação do Passo 4 “Ajudar as
mães a iniciar o aleitamento materno na
primeira meia hora após o nascimento”
passa a ser interpretado como colocar os
bebês em contato pele a pele com suas
mães imediatamente após o parto, por
no mínimo uma hora, e encorajar as mães
a reconhecerem quando seus bebês estão prontos para serem amamentados,
oferecendo ajuda, se necessário.
Atualização das razões aceitáveis para
substituição do leite materno (Passo 6).
Poucas condições de saúde da criança e

da mãe justificam a recomendação de não
amamentar ou introduzir complementos
nos primeiros seis meses de vida.
Avaliação da conformidade com o Código
Internacional de Substitutos do Leite Materno (ou lei nacional equivalente). A atualização acrescentou aspectos apropriados
para serem verificados junto à equipe e às
práticas hospitalares, tornando-se esses
aspectos parte dos critérios obrigatórios
para o hospital ser credenciado.
Ampliação dos critérios globais para locais
com alta prevalência de HIV e inclusão dos
“Cuidados Amigos da Mãe” (opcionais).
Associação da IHAC a outras iniciativas internacionais, como “Comunidade Amiga
da Mãe” e “Unidades de Pediatria Amigas
da Criança”.
Expansão do conceito de IHAC para outras
áreas do sistema de saúde (pediatria, clínicas, comunidade).
Aumento da carga horária do Curso de 18
para 20 horas.
Ampliação do conteúdo dos cursos (Gestores, Avaliadores, 20 horas), incluindo os
temas “HIV e alimentação infantil” e “Cuidados Amigos da Mãe” (opcionais).
Validade do credenciamento por três
anos.

Revitalização da IHAC no Brasil
A partir da publicação do novo material da
IHAC no Brasil, estão programadas diversas ações que visam à ampliação e consolidação a Iniciativa Hospital Amigo da Criança no País, tendo como meta a ampliação de 10% ao ano da cobertura de nascimentos ocorridos em HAC.

Normas e orientações para o credenciamento na IHAC
Assim como outros países, o Brasil estabeleceu normas para o processo de habilitação dos hospitais na IHAC, regulamentadas nas Portarias SAS/MS no. 756, de 16
de dezembro de 2004 e no. 09, de 10 de janeiro de 2008.
De acordo com as referidas Portarias, para
ser habilitado na IHAC o estabelecimento
de saúde deve atender os seguintes critérios:
1. Comprovar cadastramento no Cadastro
Nacional dos Estabelecimentos de Saúde
CNES.
2. Comprovar cumprimento à Norma Brasileira de Comercialização de Alimen-tos
para Lactentes e Crianças na Primeira
Infância.
3. Não estar respondendo à sindicância no
Sistema Único de Saúde.
4. Não ter sido condenado judicialmente,
nos últimos dois anos, em processo relativo à assistência prestada no pré-parto,
parto, puerpério e período de internação
em unidade de cuidados neonatais.

5. Dispor de profissional capacitado para
a assistência à mulher e ao recém-nascido no ato do parto.
6. Garantir, a partir da habilitação, que pelo menos 70% dos recém-nascidos saiam
de alta hospitalar com o Registro de Nascimento Civil, comprovado pelo Sistema
de Informações Hospitalares.
7. Possuir Comitê de Investigação de Óbitos Maternos, Infantis e Fetais implantado e atuante, que forneça trimestralmente ao setor competente da Secretaria Municipal de Saúde e/ou da Secretaria Estadual de Saúde (SES) as informações epidemiológicas e as iniciativas adotadas para a melhoria na assistência, para
análise pelo Comitê Estadual e envio semestral ao Comitê Nacional de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal.
8. Apresentar taxa de cesarianas conforme o estabelecido pelo Gestor Estadual
ou Municipal, tendo como referência as
regulamentações procedidas do Ministério da Saúde. Os hospitais cujas taxas de
cesarianas estão acima das estabelecidas
pelo gestor estadual ou municipal deverão apresentar redução dessas taxas pelo
menos no último ano e comprovar que o
hospital está adotando medidas para atingir as taxas estabelecidas.
9. Apresentar tempo de permanência hospitalar mínima de 24 horas para parto normal e de 48 horas para parto cesa-riano.
10. Permitir a presença de acompanhante no Alojamento Conjunto.
11. Cumprir os “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”.
O processo de credenciamento do hospital inicia-se com o preenchimento do
questionário de auto-avaliação fornecido
pela Secretaria Estadual de Saúde. Após
análise do questionário e cumpridos os
critérios descritos anteriormente, a Secretaria Estadual de Saúde designa um
avaliador da IHAC para realizar a préavaliação do hospital. Atendidos todos os
critérios na pré-avaliação, a SES encaminha toda a documentação à Área Técnica
de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do DAPES/SAS/MS, solicitando a
Avaliação Global.
Após análise da documentação, dois avaliadores são designados pela Área Técnica
de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do DAPES\SAS\MS para realizarem
a Avaliação Global. O resultado dessa avaliação é encaminhado para a SES e, cumpridos os critérios estabelecidos, o Ministério da Saúde publica Portaria de Credenciamento e concede a Placa de HAC
com validade de 3 anos, entregue em solenidade previamente agendada.
O documento na íntegra encontra-se disponível no site:
http://portal.saude.gov.br/portal/arquiv
os/pdf/doc_ihac.pdf.
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Define-se como desnutrido grave quando
o escore Z de Peso para Estatura (P/E) for <
-3 (<70%) e baixa estatura grave quando a
Estatura para Idade (E/I) for < -3 (<85%)
desvios-padrão do percentil 50 da população de referência, baseada nas curvas
de crescimento do NCHS(1977) adotadas
pela OMS.
O índice antropométrico de peso para estatura (P/E) é o parâmetro preferencialmente utilizado para se avaliar a condição
nutricional e acompanhar a evolução do
peso durante a internação. Segundo o
Manual de Atendimento da Criança com
Desnutrição Grave em nível hospitalar,
adaptado do Manual da OMS (1999) pelo
Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria em 2005, toda criança
encaminhada para internação hospitalar,
independente da causa, deve ter seu estado nutricional avaliado. Este manual foi
divulgado com o objetivo de atualizar e
capacitar profissionais de saúde envolvidos na assistência a crianças gravemente desnutridas.
A prevalência da desnutrição energéticoproteica (DEP) tem apresentado redução
ao longo dos anos em todo o mundo e
apesar disso ainda se observa alto índice
de letalidade, principalmente no desnutrido grave. O índice de letalidade é considerado pela OMS um dos indicadores da
qualidade do atendimento da criança desnutrida grave, sendo tanto maior o risco
de morte quanto maior o grau de desnutrição.
A OMS e o Departamento Científico de
Nutrição da Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam que a taxa de mortalidade hospitalar seja menor que 5%.
No Brasil essa taxa é de cerca de 20% (letalidade moderada), podendo estar subestimada, pois o diagnóstico da desnutrição como causa básica que motivou a
internação nem sempre está registrado
no prontuário ou notificado com causa de
óbito.
As indicações de internação do desnutrido grave são: comprometimento nutricional significativo, complicações infeccio-

sas, distúrbios hidroeletrolíticos, diarréia
persistente, anorexia grave ou situação social que impeça o tratamento ambulatorial
adequado.
O tratamento do desnutrido grave hospitalizado, conforme orientação do Manual
(OMS/MS, 2005), configura os “10 Passos
para o Manejo da Criança com Desnutrição
Grave em Nível Hospitalar” e inclui três etapas: fase aguda ou de estabilização (Passos
1 a 7), fase de recuperação (passos 8 e 9) e
fase de acompanhamento pós-alta (Passo
10). A fase inicial de estabilização tem como objetivo tratar os problemas que ocasionem risco de morte correção de hipotermia, hipoglicemia, anemia, distúr-bios hidroeletrolíticos e ácido-base e de deficiências nutricionais específicas, bem como
controle de infecções e início da alimentação.
Na fase de reabilitação a finalidade é dar alimentação intensiva para assegurar o crescimento rápido visando recuperar, durante a hospitalização, grande parte do peso perdido, fazer estimulação emocional e
física, orientar a mãe ou pessoa que cuida
da criança para continuar os cuidados em
casa, realizar a preparação para a alta da criança, incluindo o diagnóstico e o sumá-rio
do tratamento para seguimento ambulatorial. A fase de acompanhamento ambulatorial a uma unidade de atenção básica visa prevenir a recaída e assegurar a continuidade do tratamento. Para apreciação
do manual na íntegra, com todos os passos
do atendimento, acessar:
http://www.who.int/nutrition/publication
s/manage_severe_malnutrition_por.pdf%
20http://dtr2004.saude.gov.br/nutricao/doc
umentos/manual_desnutricao_crian
cas.pdf
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos
/f10passo.pdf
Suplementação de micronutrientes
A suplementação de micronutrientes deve
ser iniciada logo após a internação, juntamente com as medidas iniciais de estabilização, já mencionadas, tão logo esteja confirmada a possibilidade de uso da via enteral. Os micronutrientes vitaminas e oligo-

elementos devem ser repostos diariamen-te, durante três meses conforme descrito no Quadro 1.
É importante realizar o exame cuidadoso
dos olhos da criança com desnutrição grave para identificar sinais oculares de deficiência de vitamina A (fotofobia, cegueira
noturna, xerose conjuntival, xerose corneana, úlcera de córnea ou queratomalácia). A administração da vitamina A
deve ser feita no primeiro dia de internação, por via oral ou intramuscular, em
dose única, de acordo com a idade da criança e ser repetida a cada 4 a 6 meses
com o registro da data na caderneta da criança (cartão de vacina). Na presença de
manifestações oculares de deficiência de
vitamina A, além dos cuidados locais, devem ser aplicadas três doses. A segunda
dose, específica para idade, no segundo
dia de internação e a terceira dose, duas
semanas depois da segunda dose.
Quadro 1 - Reposição de micronutrientes
em desnutridos graves.
MICRONUTRIENTES (via oral)

Dose

Zinco

0,2 mg/kg/dia
Dose máxima: 2 mg/dia
2 mg/kg/dia
Dose máxima: 20 mg/dia

Ferro**

3 a 4 mg/kg/dia

Vitaminas

2 vezes o recomendado
(RDA) para a idade

Acido fólico

5mg no 1º dia
e após: 1mg/dia

Vitamina A ***

50.000 a 200.000 UI
DOSE ÚNICA

Cobre*

Fonte: OMS/MS, 2005.
* Cobre: Não oferecer cobre na fase aguda da doença
infecciosa, colestase de qualquer etiologia e em pacientes
com disfunção hepática.
** Ferro: Iniciar o ferro após a fase de estabilização,
quando livre de infecções e em recuperação nutricional.
*** Vitamina A: Lactentes < 6 meses: 50.000 UI, entre 6 e 12
meses: 100.000 UI e maiores de 12 meses: 200.000 UI.

Realimentação
A alimentação correta da criança com
desnutrição grave é tão importante quanto qualquer outra medicação que ela receba. É essencial que a alimentação esteja
de acordo com as peculiaridades da fisiopatologia da desnutrição grave e que atenda adequadamente às necessidades
nutricionais, primeiro para a estabilização
metabólica da criança e, em seguida, para
a sua reabilitação.

Fase inicial
A realimentação deve ser instituída gradativamente durante o período de 1 a 7
dias da internação. Observar que a instabilidade clínica em presença de quadro
infeccioso requer maior cautela no avanço da oferta energética e protéica,
com atenção para evitar a sobrecarga de
volume e a superalimentação.

total no desnutrido grave são: persistên-cia
da diarréia por mais de 3 dias de uso de
fórmula elementar; não ganho de peso
com uso de nutrição enteral; jejum prolongado por mais de 5 dias.
Quadro 2 Oferta hídrica, de proteína e lactose por fase de alimentação

1. Manter o aleitamento materno;
2. Introduzir fórmulas infantis artificiais
ou dietas enterais com baixa osmolaridade, isentas ou com redução de lactose e
densidade calórica máxima de 75 cal/100
ml, adequadas a faixa etária e respeitando
restrições, alergias e intolerâncias alimentares;
3. As dietas devem ter intervalos de 2 a 3
horas durante as 24 horas para prevenir
hipoglicemia e suprir as necessidades calóricas;
4. O aumento gradativo do aporte calórico deverá ser de, no máximo, 25% a cada
2 a 3 dias de acordo com a tolerância individual;
5. Fazer dieta por via enteral por cateter
gástrico ou transpilórico se houver dificuldade para atingir meta calórica somente
com a oferta por via oral, pois geralmente
a ingesta voluntária está abaixo do requerimento calórico para taxa metabólica
basal (TMB). A administração da dieta
enteral deve ser, de preferência, em bomba de infusão, de maneira contínua ou em
uma a duas horas, a intervalos regulares;
6. Nos casos graves de desnutrição, é comum a redução da atividade de lactase ou
redução de enzimas pancreáticas que dificultam a absorção de lactose e gordura
utilizar a maltodextrina como fonte de
carbohidratos e o óleo vegetal de milho
ou soja (triglicerídeos de cadeia longa
TCL) ou triglicerídeos de cadeia média
(TCM) até a concentração de 3% que facilitam a absorção e aumentam a densidade calórica;
7. Na alergia a proteína do leite de vaca
ou da soja utilizar fórmula semi-elementar com hidrolisado protéico de caseína
ou de lactoalbumina ou fórmula elementar, dependendo da gravidade do caso;
8. As indicações para nutrição parenteral

Fonte: OMS,1999.

Atentar para a síndrome de realimentação
causada pelo deslocamento de eletrólitos
intracelulares devido a utilização de glicose
e produção de ATP e aumento do metabolismo celular. O controle seriado de eletrólitos séricos de predominância intracelular, como potássio, magnésio e fósforo,
previ-ne a redução dos mesmos a níveis
críticos, com risco de morte eminente,
sendo mais freqüente a sua ocorrência em
crianças maiores.
Atentar para o aporte excessivo de nutrientes - hiperalimentação ou overfeeding,
principalmente em crianças desnutridas
em fase aguda de infecção, identificada por
sinais como hiperglicemia, hiperosmolaridade, diurese osmótica, desidratação, esteatose hepática e hipertrigliceridemia.
Fase de RECUPERAÇÃO NUTRICIONAL
Nesta fase o paciente atinge a estabilidade
clínica com ganho ponderal progressivo.
A meta de ganho ponderal é acima de 10
g/Kg/dia para atingir 90% do índice Peso
para Estatura (P/E) no percentil 50 , para
estatura atual do paciente.
1. Avaliação da coordenação da sucção e
deglutição pela fonoaudióloga;
2. Ingesta hídrica e calórica: entre 150 a de
220 cal/Kg/dia;
3. Ingesta protéica: 3 a 4 g/Kg/dia de proteína de alto valor biológico e 2,9 g de proteína por 100 mL de dieta;
4. Densidade calórica: 1cal/mL; Osmolaridade menor que 300 mOsm/L;
5. Estimular precocemente o desenvolvimento físico e emocional.
6. Fortalecer o vínculo mãe-filho para melhoria nos cuidados de higiene, alimentar e

afetivo;
7. Seguimento ambulatorial semanal no
primeiro mês e quinzenal até a completa
recuperação nutricional.
CRITÉRIOS DE ALTA
O tempo de recuperação é uma variável
importante no tratamento. Segundo a
OMS a criança deve atingir 90% do
percen-til 50 do índice Peso para Estatura
(P/E), considerando a sua estatura atual,
prefe-rencialmente dentro do período de
6 se-manas, para receber alta hospitalar,
pre-enchendo os seguintes critérios:
-

Apetite recuperado;
Ganho de peso adequado;
Ausência de edema e de infecções;
Ter recebido durante 2 semanas complemento mineral ( principalmente potássio e magnésio), vitamínico e de oligoelementos;
- Treinamento adequado para mãe ou
cuidador da criança com disposição para seguir as recomendações propostas
e recursos financeiros suficientes.
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