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APRESENTAÇÃO
A consulta de Enfermagem, atividade privativa do Enfermeiro e
desenvolvida na Assistência de Enfermagem, requer do proﬁssional
raciocínio clínico, utilização de conhecimento técnico e cientíﬁco e
aparato legal. Na Atenção Primária, o trabalho do Enfermeiro é
complexo ao prestar assistência ao indivíduo, à família e comunidade
em todo o ciclo de vida. O proﬁssional dispõe, predominantemente, de
tecnologia leve e leve-dura para desenvolver a consulta de
Enfermagem de forma sistemática e responsável.
Durante o Estágio Curricular Obrigatório, no âmbito do Distrito
Federal, os estudantes da Escola Superior de Ciências da Saúde,
vivenciam intensamente a realidade da atenção primária e
experimentam o desaﬁo de realizar a consulta de Enfermagem, tanto
a programada quanto ao atendimento das demandas espontâneas.
Enquanto docente, fui surpreendida com a utilização de
portifólios de autoria própria dos estudantes contendo resumos e
informações importantes para auxiliá-los na condução da consulta.
Naquele momento, percebi o interesse, a responsabilidade, a
capacidade de síntese e o cuidado dos estudantes no desempenho
de suas atividades acadêmicas e como isto poderia ser útil aos
futuros discentes e, porque não, aos proﬁssionais que atuam no
Distrito Federal.
Assim, esse material foi produzido, em parceria com o
Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, pelos estudantes do
Curso de Graduação em Enfermagem da Escola Superior de Ciências
da Saúde – ESCS Bárbara, Pâmela e Talita visando oferecer, de forma
rápida, informações essenciais para auxiliar estudantes e
proﬁssionais a desenvolver a Consulta de Enfermagem na Atenção
Primária.
Domitília Bonﬁm de Macêdo Mihaliuc

GESTÃO INOVAÇÃO
Durante os últimos anos, a atual gestão do SindEnfermeiro
transformou a renovação em palavra de ordem. Para nós, a
renovação se deu ao resgatarmos o orgulho de ser enfermeiro e a
essência do movimento sindical de base.
Agradecemos a você enfermeira (o) por ter nos dado a honra e
a conﬁança de juntos resgatarmos esse sentimento em tempos tão
difíceis.
Sigamos juntos, trabalhando incansavelmente por uma
categoria cada vez mais fortalecida, empoderada e por um SUS
democrático e universal.
SindEnfermeiro, muito mais que um sindicato, um agente de
transformação!
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CLASSIFICAÇÃO DA DEMANDA
ESPONTÂNEA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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(BRASIL, 2018)

(BRASIL, 2018)

REFERÊNCIA
1- BRASIL. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. Protocolo de atenção à
saúde: protocolo do acesso na atenção primária à saúde do DF. Brasília:
2018.
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ASSISTÊNCIA À MULHER
ANAMNESE
Identiﬁcação

Dados socioeconômicos

História familiar

Antecedentes pessoais

Antecedentes
ginecológicos

Antecedentes
obstétricos

Ciclos menstruais
Uso de métodos
anticoncepcionais
IST
Cirurgias ginecológicas
Malformações
Mamas
Último colpocitológico

Número de gestações
anteriores
Número de abortamentos
Número de ﬁlhos vivos
Intercorrências em
gestações anteriores
História de aleitamento
anterior

Antecedentes sexuais
Coitarca
Desconforto durante
as relações sexuais
Número de parceiros
Uso de preservativos
(BRASIL, 2016)

EXAME FÍSICO
Completo e Cefalopodal
Avaliação Focal
Rastreamento de câncer
do colo do útero

Rastreamento de câncer
de mama
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(BRASIL, 2016)

Rastreamento de Câncer de Colo do Útero
Periodicidade

Público alvo

25 a 64
anos

Mulheres com atividade
sexual ativa independente
da idade

Após dois exames consecutivos
anuais normais, considerar o tempo
máximo para coleta de 3 anos e o
mínimo de 1 ano

COLETA DE MATERIAL PARA
EXAME COLPOCITOLÓGICO
Introduzir o
espéculo

Localizar o
colo do útero

Ectocérvice é coletada com
espátula de Ayre e realizado
esfregaço na parte superior
da lâmina no sentido horizontal

Coletar amostra da
ectocérvice e
endocérvice

Endocérvice é coletada com
a escova-endocervical e realizado
esfregaço na parte inferior da
lâmina no sentido horizontal

Na parte fosca da lâmina, deve colocar as iniciais do nome da paciente
e a data de nascimento
Após coleta, a lâmina deve ser colocada em um tubete reutilizável
contendo álcool 92% a 96% em quantidade que o esfregaço ﬁque
submerso
Deve identiﬁcar o tubete com ﬁta crepe contendo nome completo e
data de nascimento da paciente
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(BRASIL, 2018)

Rastreamento de Câncer de Mama
Idade igual ou inferior a 49 anos:
ECM anual na AP

Periodicidade e
público alvo

50 a 69 anos: ECM anual e mamograﬁa
bienal solicitada pela AP
Idade igual ou superior a 70 anos: ECM
anual na AP

EXAME CLÍNICO DAS MAMAS
Inspeção
estática

Inspeção
dinâmica

- Mulher sentada com
os braços pendentes
ao lado do corpo
- Observar alterações
no contorno da mama
- Observar simetria,
diferença de cor, textura
e padrão da circução
venosa

Palpação

- Pedir para a mulher
levantar e abaixar os
braços lentamente e
contrair os músculos
peitorais (comprimir as
palmas das mãos uma
contra a outra diante do
tórax)
- Observar alterações
na mama

- Palpar cadeias
ganglionares, com a
paciente sentada
- Palpar as mamas em
movimentos circulares
com as polpas digitais,
com a paciente em
decúbito dorsal e mãos
sob a cabeça
- Realizar expressão
mamilar

SINAIS DE ALERTA

Nódulo ou espessamento
que pareçam diferentes do
tecido das mamas
Mudanças no
mamilo

Secreção espontânea
pelo mamilo

Mudança no contorno
das mamas
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(BRASIL, 2016)

CONDUTAS/ORIENTAÇÕES
Tratamento para achado do Exame Especular + Sinais
e Sintomas Referentes
V
A
G
I
N
O
S
E
B
A
C
T
E
R
I
A
N
A

Desequilíbrio da microbiota vaginal normal
Corrimento vaginal fétido, branco-acinzentado, de aspecto ﬂuido
ou cremoso, algumas vezes bolhoso e dor à relação sexual
Não pode fazer o uso de bebida alcoólica antes, durante e após
o tratamento
Tratamento
Metronidazol 250mg, 2 comprimidos VO, 2x/dia, por 7 dias
ou

Metronidazol gel vaginal 100mg/g, um aplicador cheio via
vaginal, à noite ao deitar-se, por 5 dias
ou

Clindamicina 300mg, VO, 2x/dia, por 7 dias
Em casos recorrentes
Metronidazol 250mg, 2 comprimidos VO, 2x/dia, de 10 a
14 dias
ou
Metronidazol gel vaginal 100mg/g, um aplicador cheio via
vaginal, à noite ao deitar-se, por 10 dias, seguido de
tratamento supressivo com óvulo de ácido bórico
intravaginal de 600mg ao dia, por 21 dias e metronidazol
gel vaginal 100mg/g, 2x/semana, por 4 a 6 meses

T
R
I
C
O
M
O
N
Í
A
S
E

Causada por um protozoário ﬂagelado
Corrimento abundante, odor fétido, amarelado ou amarelo-esverdeado,
bolhoso, prurido e/ou irritação vulvar, dor pélvica, disúria, polaciúria e
hiperemia
A parceria sexual deve ser tratada
Tratamento
Metronidazol 400mg, 5 comprimidos, VO, dose única
ou

Metronidazol 250mg, 2 comprimidos, VO, 2x/dia,
por 7 dias
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(BRASIL, 2016)
(BRASIL, 2019)

Infecção da vulva e vagina causada por fungo
Prurido vaginal, disúria, dispaurenia, corrimento branco, grumoso e com
aspecto cascoso (leite coalhado), hiperemia, edema vulvar, placas
brancas recobrindo vagina e colo uterino
Utilizar roupas íntimas de algodão, evitar roupas apertadas e retirar roupa
íntima para dormir
Tratar parceria sexual, se sintomática
Tratamento
Miconazol creme a 2% ou outros derivados imidazólicos,
via vaginal, um aplicador cheio, à noite ao deitar-se, por 7
dias
ou
C
A
N
D
I
D
Í
A
S
E

Nistatina 100.000UI, uma aplicação, via vaginal, à noite,
ao deitar-se, por 14 dias
ou

Fluconazol 150mg, VO, dose única
ou

Itraconazol 100mg, 2 comprimidos, VO, 2x/dia, por 1 dia
Complicada e recorrente
Indução
Fluconazol 150mg, VO, 1x/dia, dias 1/4/7
ou

Itraconazol 100mg, 2 comprimidos, VO, 2x/dia, por 1 dia
ou

Miconazol creme vaginal tópico diário por 10 a 14 dias
Manutenção
Fluconazol 150mg, VO, 1x/semana, por 6 meses
ou

Miconazol creme vaginal tópico, 2x/semana
ou

Óvulo vaginal, 1x/semana, durante 6 meses
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(BRASIL, 2016)
(BRASIL, 2019)

Período de incubação médio de 6 dias
Surgimento de lesões eritemato-papulosas de 1 a 3mm de diâmetro, que
evoluem para vesículas sobre base eritematosa, dolorosas
Pode causar febre, disúria com ou não retenção urinária, mal-estar e
mialgia
Retorno com 1 semana para reavaliação das lesões
Tratamento
Primeiro episódio
Aciclovir 200mg, 2 comprimidos, VO, 3x/dia, por 7 a 10 dias
H
E
R
P
E
S
G
E
N
I
T
A
L

ou

Aciclovir 200mg, 1 comprimido, VO, 5x/dia, por 7 a 10 dias
Recidiva
Aciclovir 200mg, 2 comprimidos, VO, 3x/dia, por 5 dias
ou

Aciclovir 200mg, 4 comprimidos, VO, 2x/dia, por 5 dias
Supressão de herpes genital (6 ou mais episódios/ano)
Aciclovir 200mg, 2 comprimidos, VO, 2x/dia, por até 6
meses, podendo o tratamento ser prolongado por até 2
anos
Em imunossuprimidos
Aciclovir endovenoso, 5 a 10mg/kg de peso, EV, de 8/8h,
por 5 a 7 dias, ou até resolução clínica
Gestação
Tratar igual ao primeiro episódio
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(BRASIL, 2016)
(BRASIL, 2019)

Conhecida como cancro duro
Ocorre após o contato sexual com o indivíduo infectado
Período de incubação de 10 a 90 dias, média de 3 semanas

S
Í
F
I
L
I
S
P
R
I
M
Á
R
I
A

Úlcera, geralmente única, que ocorre no local de entrada da bactéria,
indolor, com base endurecida e fundo limpo, rica em treponemas
Tratamento
Síﬁlis recente (primária, secundária e latente recente com até dois
anos de evolução)
Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, dose única,
(1,2 milhão UI em cada glúteo)
ou

Doxiciclina 100mg, 12/12 horas, VO, por 15 dias
e

Realizar teste não treponêmico trimestral
Síﬁlis tardia (latente tardia com mais de dois de evolução, latente com
duração ignorada ou terciária)
Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, semanal,
(1,2 milhão UI em cada glúteo), por 3 semanas
ou

Doxiciclina 100mg, 12/12 horas, VO, por 30 dias
e

Realizar teste não treponêmico trimestral

REFERÊNCIAS
1- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para
atenção integral à pessoas com infecções sexualmente transmissíveis (IST). Brasília:
Ministério da Saúde, 2019.
2- BRASIL. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. Protocolo de atenção à saúde:
condutas para o rastreamento do câncer do útero na atenção primária à saúde - APS.
Brasília: 2018.
3- BRASIL. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. Protocolo de atenção à saúde:
detecção precoce do câncer de mama. Brasília: 2016.
4- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolos da atenção básica: saúde das
mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.
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ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL

INÍCIO
Acolher na UBS

Suspeita de gravidez
Atraso menstrual
Náusea
Suspensão ou
irregularidade do uso do
contraceptivo
Desejo de gravidez

1º trimestre
até 14 semanas

Oferecer teste rápido para
diagnóstico da gravidez
Se teste rápido positivo, iniciar
as consultas pré-natais

2º trimestre
de 15 a 28 semanas

3º trimestre
a partir de 29 semanas
(BRASIL, 2017)

PATERNIDADE RESPONSÁVEL
Estimular a participação
do parceiro

Oferecer testes rápidos
de Síﬁlis e HIV

Oferecer exames de rotina:
Hemograma Completo, EAS,
dosagem de HDL e LDL,
Colesterol Total, Triglicerídeos e
glicemia em jejum
(BRASIL, 2017)

PERIODICIDADE DAS CONSULTAS
Mensal até
28 semanas

Quinzenal de
28 a 36 semanas

Semanal de 36
semanas até o parto

Deve realizar, no mínimo, 7 consultas de enfermagem e médica,
de maneira intercalada
(BRASIL, 2017)

15

ANAMNESE
Identiﬁcação

Dados socioeconômicos

História familiar

Antecedentes pessoais

Antecedentes
ginecológicos

Gestação atual

Ciclos menstruais
Uso de métodos
anticoncepcionais
IST
Cirurgias ginecológicas
Malformações
Mamas
Último colpocitológico

DUM
Peso e altura prévios
Sinais e sintomas da
gestação
Hábitos alimentares
Medicamentos utilizados
Hábitos de vida
Ocupação

Antecedentes
obstétricos

Antecedentes sexuais
Coitarca
Desconforto durante
as relações sexuais
Número de parceiros
Uso de preservativos

Número de gestações
anteriores
Número de abortamentos
Número de ﬁlhos vivos
Intercorrências em
gestações anteriores
História de aleitamento
anterior

(BRASIL, 2012)

EXAME FÍSICO
Completo e Cefalopodal

16

Avaliação Focal
Palpação obstétrica

Ausculta do BCF

Medida e avaliação da
altura uterina

Exame clínico das mamas

Exame ginecológico
Medida e Avaliação da Altura Uterina
A partir da 12ª semana de
gestação
Anotar a medida em cm e
marcar ponto na curva

Gestante em decúbito
dorsal

(BRASIL, 2012)

Ausculta do BCF
Deve ser realizada com o
sonar doppler após 12 semanas
Registrar o BCF na
Caderneta da Gestante

FC fetal normal entre
120 e 160 bpm

(BRASIL, 2012)

Exame Ginecológico
Inspecionar os genitais externos
O exame colpocitológico pode
ser realizado desde que com
a técnica adequada

As orientações de periodicidade e
faixa etária devem ser as mesmas
como para as demais mulheres

Período ouro para realizar = até o 7º mês

17

(BRASIL, 2012)
(BRASIL, 2017)

CONDUTAS/ORIENTAÇÕES
- Suplementação de Sulfato Ferroso e Ácido Fólico
- Preenchimento da Caderneta da Gestante
- Alterações anatomoﬁsiológicas da gravidez
- Manejo das queixas mais frequentes
- Sinais de alerta na gravidez
- Solicitação de exames
- Posicionamento
- Cálculo da DPP
- Cálculo da IG
- Alimentação
- Vacinas
Suplementação de Sulfato Ferroso
Início da gestação,
diariamente, até 3
meses após o parto

Apresentação de
40mg de ferro elementar

1 drágea ou 32 gotas
do Masferol
(BRASIL, 2017)

Suplementação de Ácido Fólico
Início da gestação,
diariamente, até o ﬁm da
mesma

Apresentação de
400mcg de ácido fólico

40 gotas de Furp

(BRASIL, 2017)

Alimentação
Realizar, pelo menos,
3 refeições e dois
lanches

Evitar consumir líquidos
durante as refeições

Consumir todos os
grupos
dos alimentos

Realizar a lavagem
das frutas, verduras e
legumes

Evitar o consumo de
açúcar

Evitar comer
carne/peixe/frango
mal cozidos ou crus

(BRASIL, 2012)
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Palpação Obstétrica

A partir da 12ª semana de
gestação
1º tempo - situação cefálica ou pélvica
2º tempo - posição do dorso fetal à direita ou esquerda da gestante
3º tempo - apresentação com feto insinuado ou não
4º tempo - atitude com escava insinuada ou não
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(BRASIL, 2012)

Alterações Anatomoﬁsiológicas da Gravidez
Náuseas

Polaciúria

Sialorreia

Mudança na coloração da
vagina

Leucorreia

Aréolas se alargam e
ﬁcam mais pigmentadas

Aumento do tamanho
das mamas

Pirose

Hipotensão ortostática

Aparecimento dos
Tubérculos de Montgomery

Aparecimento das
estrias
Edema ﬁsiológico

Cloasmas

Dispneia

Aparecimento da linha
nigra
Marcha anserina
(BRASIL, 2012)

Manejo das queixas mais frequentes
Náuseas/vômitos

Alimentação fracionada; evitar jejum
prolongado; evitar alimentos gordurosos e
codimentados; preferir por alimentos secos e
pastosos.

Edema

Evitar ortostatismo prolongado; fazer repouso
com MMII elevados; evitar diuréticos.

Pirose

Alimentação fracionada; evitar a ingesta de
líquidos durante as refeições; evitar deitar-se
logo após comer; elevar a cabeceira da cama
ao dormir; evitar frituras, café, chá, doce e
alimentos gordurosos e/ou picantes.

Fraqueza/tontura

Evitar a inatividade; evitar jejum prolongado;
ingerir líquidos; evitar ﬁcar em ambientes quentes,
fechados e sem ventilação.

Dispneia

Repouso em decúbito lateral esquerdo; elevar
a cabeceira da cama.
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(BRASIL, 2012)

Constipação

Aumentar a ingesta hídrica; ingerir legumes,
verduras e frutas cítricas; reavaliar a alimentação
rica em ﬁbras.

Dor lombar

Corrigir a postura ao sentar e andar; uso de
sapatos confortáveis; evitar o uso de salto alto.

Cloasma

Evitar exposição direta ao sol; utilizar ﬁltro solar
pelo menos três vezes ao dia.

Cefaleia

Repouso em local com pouca luminosidade e
boa ventilação.
(BRASIL, 2012)

Sinais de Alerta na Gravidez
Edema excessivo

Epigastralgia

Perda de
líquido

Sangramento
vaginal

Diminuição da
movimentação
fetal
Escotomas
visuais

Contrações
regulares

Febre
Cefaleia intensa

(BRASIL, 2012)

Posicionamento
Colocar o cinto de
segurança sobre o
quadril mais abaixo
do abdômen

Não levantar de forma
brusca

Evitar permanecer na
mesma posição por
longos períodos

Deitar-se em decúbito
lateral esquerdo
(BRASIL, 2012)
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Vacinas na Gestação
Vacinada com esquema completo: não revacinar

Hepatite B

Não vacinada ou sem comprovação vacinal:
administrar 3 doses no esquema 0, 1 e 6 meses
Esquema vacinal incompleto: não reiniciar o
esquema, apenas completar
Se não possível completar durante a gestação,
completar após o parto
Administrar uma dose a partir da 20ª semana
de gestação
Pode ser administrada até 45 dias pós-parto

dTpa
Não vacinada ou sem comprovação vacinal de
dT: administrar 2 doses de dT e 1 dose de dTpa
1 dose de dT: completar com mais 1 dose de dT e
1 dose de dTpa
2 doses de dT: administrar 1 dose de dTpa
3 doses de dT: administrar com 1 dose de dTpa
Pode ser administrada em qualquer IG

Inﬂuenza
Administrar 1 dose no período da campanha
(BRASIL, 2019)

Cálculo da IG
DUM conhecida e
certa

Some o número de dias do intervalo entre a última
menstruação e a data da consulta, dividindo o total
por 7

DUM
desconhecida, mas
sabe o período
do mês

Considera a data da DUM como os dias 5, 15, 25 para
início, meio e ﬁm, respectivamente; faz o cálculo igual
regra anterior

DUM
desconhecida

IG será determinada por aproximação pela medida da
AFU e pela movimentação fetal
(BRASIL, 2012)
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Cálculo da DPP
Somar 7 dias ao dia da última menstruação
Somar 9 aos meses correspondentes de janeiro a março
Subtrair 3 aos meses correspondentes de abril a dezembro e virar o ano
(BRASIL, 2012)

Solicitação de Exames
Testes rápidos: gravidez, Síﬁlis e HIV

1º trimestre ou
entrada da
mulher
no pré-natal

Testes em amostras de soro ou sangue
periférico: Toxoplasmose (IgM e IgG), Hepatite B
(HBsAg e Anti HBc), Hepatite C (Anti HCv), HTLVI
e II, Citomegalovírus (IgM e IgG), Hemoglobina S,
TSH e Chagas (IgM e IgG)
Análises clínicas convencionais: Hemograma
Completo, Glicemia em Jejum, TOTG, EAS, EPF e
Urocultura com antibiograma
Análises imunohematológicas: tipagem
sanguínea, fator Rh, coombs indireto nas Rh
negativo
Exame de imagem: ultrassonograﬁa obstétrica até
12ª semana
Testes rápidos: Síﬁlis e HIV

2º trimestre
preferência
entre 24ª a 26ª
semana

Testes em amostras de soro ou sangue
periférico: Toxoplasmose (IgM e IgG negativos) e
Citomegalovírus (IgM e IgG negativos)
Análises clínicas convencionais: Urocultura com
antibiograma, Glicemia em Jejum, TOTG quando
necessário
Análises imunohematológicas: coombs indireto
nas Rh negativo
(BRASIL, 2017)
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Testes rápidos: Síﬁlis e HIV
Testes em amostras de soro ou sangue
periférico: Toxoplasmose (IgM e IgG negativos) e
Citomegalovírus (IgM e IgG negativos)

3º trimestre
preferência
entre 35ª a 37ª
semana

Análises clínicas convencionais: Urocultura com
antibiograma, Hemograma Completo e Cultura do
Streptococcus Agalactiae
Análises imunohematológicas: coombs indireto
nas Rh negativo
(BRASIL, 2017)

Outras Abordagens
Encaminhar para a
Odontologia

Avaliar situações de
vulnerabildiade

Registrar todos os
dados na Caderneta da
Gestante
Incentivar o parto vaginal,
mas respeitar a escolha
da gestante

Incentivar o
aleitamento materno
(BRASIL, 2017)

REFERÊNCIAS
1- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília:
Ministério da Saúde, 2012.
2- BRASIL. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Instrução
Normativa: calendário nacional de vacinação do Distrito Federal. Brasília: 2019.
3- BRASIL. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Protocolo de Atenção à Saúde:
atenção à saúde da mulher no pré-natal, puerpério e cuidados ao recém nascido.
Brasília: 2017.
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ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA

ANAMNESE
Identiﬁcação

Queixa principal

História clínica familiar

Avaliação nutricional

História familiar

História pregressa

Composição da família
Ambiente doméstico
Ocupação e instrução
dos membros da
família
Religião

História do parto
Doenças anteriores
Alergias
Medicamentos
Imunizações
Hábitos de vida
(HOCKENBERRY, M. J; WILSON, D, 2014, p. 93)

EXAME FÍSICO
Completo e Cefalopodal
Avaliação Focal
Sinais Vitais

Avaliação dos reﬂexos primitivos

Dados Antropométricos

Avaliação do desenvolvimento
infantil

Rastreamento para
displasia evolutiva do
quadril

Fontanelas
(BRASIL, 2012, p. 62)
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Sinais Vitais

Dados Antropométricos

Frequência Cardíaca
Idade
Valor em bpm

Comprimento/Estatura

Recém-nato
11 meses
2 anos
4 anos
6 anos
8 anos
10 anos

Perímetro Cefálico

70 a 170
80 a 160
80 a 130
80 a 120
75 a 115
70 a 110
70 a 110

Peso
IMC

Comprimento
- Medido em decúbito dorsal

Frequência Respiratória
Idade
Valor em irpm
0 a 2 meses
2 a 11 meses
12 meses a 5 anos
6 a 8 anos
Acima de 8 anos

Idade

- Em crianças de até 24 meses

até 60
até 50
até 40
até 30
até 20

- Deve-se estender o corpo,
segurar a cabeça na linha
média, manter os joelhos juntos
e empurrar para baixo sobre os
joelhos para as pernas ﬁcarem
totalmente estendidas e as
costas, justapostas à mesa

Temperatura
Valor em ºC

3 a 6 meses
1 ano
3 anos
5 anos
7 anos
9 a 11 anos
13 anos

37.5
37.7
37.2
37
36.8
36.7
36.6

Perímetro Cefálico
- Medido em decúbito dorsal
- Em crianças de até 24 meses
- Medido na cabeça em sua
maior circunferência, acima das
sobrancelhas e orelhas e ao
redor da proeminência occipital
na região posterior do crânio

Pulso em crianças menores de
2 anos em veia radial
Pulso em lactentes e em
crianças abaixo de 2 anos em
impulso apical

Todos os dados devem ser
registrados nos gráﬁcos da
Caderneta da Criança

Pressão arterial é realizada
a partir dos 3 anos

(BRASIL, 2012)
(HOCKENBERRY, M. J; WILSON, D. 2014)
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Fontanelas

(ZUGAIB, 2012)

Fontanela lambdoide pode
estar fechada ao nascer e
não é palpável depois das
primeiras 6-8 semanas

Fontanela bregmática não é
palpável depois dos 18
meses, mas pode se fechar
normalmente aos 9 meses

Mede, no máximo, a
polpa de um dedo

Mede, aproximadamente,
2x2 cm

Rastreamento para displasia evolutiva do quadril
Realizar nas consultas
de 15 dias, 30 dias e 2
meses

Testes de Barlow e
Ortolani
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(BRASIL, 2012)
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A avaliação dos reﬂexos devem
ser realizados no ﬁnal da consulta
pois podem causar irritação e
interferir na consulta

(HOCKENBERRY, M. J; WILSON, D, 2014)

Após avaliação deve-se registrar
ausência, assimetria, persistência
ou fraqueza do reﬂexo, bem como
se está presente

Avaliação dos Reﬂexos Primitivos

Marcos do Desenvolvimento
9 a 12 meses

1 mês
- Postura - barriga para cima,
pernas e braços ﬂetidos, cabeça
lateralizada;
- Observa um rosto;
- Reage ao som;
- Eleva a cabeça;
- Sorriso social quando estimulada;
- Abre as mãos;
- Emite sons;
- Movimenta ativamente os braços.

- Imita gestos;
- Faz pinça;

- Produz jargão;
- Anda com apoio.

13 a 14 meses
- Mostra o que quer;
- Coloca blocos na caneca;
- Fala uma palavra;
- Anda sem apoio.

15 a 17 meses

2 meses

- Usa colher ou garfo;
- Constroi torre de 2 cubos;
- Fala 3 palavras;
- Anda para trás.

- Resposta ativa ao contato social;
- Segura os objetos;
- Emite sons.

3 meses

18 a 23 meses

- Bruço;
- Levanta a cabeça apoiando-se
nos antebraços.

- Tira a roupa;
- Constroi torre de 3 cubos;
- Aponta 2 ﬁguras;
- Chuta a bola.

4 a 5 meses
- Busca ativa de objetos;
- Leva objetos à boca;
- Localiza o som;
- Muda de posição ativamente.

24 a 29 meses
- Veste-se com supervisão;
- Constroi torres de 6 cubos;
- Pula com ambos os pés;
- Brinca com outras crianças.

6 a 8 meses
- Brinca de esconde-achou;
- Transfere objetos de uma mão para
a outra;
- Duplica sílabas;
- Senta-se sem apoio.

30 a 36 meses
- Imita linha vertical;
- Reconhece 2 ações;
- Arremessa a bola.
(BRASIL, 2018)

CONDUTAS/ORIENTAÇÕES
- Suplementação de vitamina A e Sulfato Ferroso
- Preenchimento da Caderneta
- Prevenção de acidentes
- Sinais de perigo
- Alimentação
- Vacinas
(BRASIL, 2016)
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Prevenção de Acidentes
0 a 6 meses

6 meses
0 a 6 meses
a 1 ano

Proteger o
o berço
berço com
com grades
grades altas
altas
-- Proteger
Não deixar
deixar sozinha
a criançaem
sozinha
em
-- Não
móveis;
-móveis;
Não deixar uma criança sob os
- Não deixar
uma criança
cuidados
de outra
criança;sob os
cuidados
de
outra
criança;
- Veriﬁcar a temperatura
da água no
- Veriﬁcar a temperatura da água no
banho;
-banho;
Ajustar o lençol no colchão;
lençol no colchão;
-- Ajustar
Ofertar o
brinquedos
grandes;
Ofertar
brinquedos
-- Não
deixar
sozinha grandes;
em banheira;
Não dar
deixar
sozinha em
-- Não
medicação
quebanheira;
não foi
- Não dar medicação que não foi
prescrita;
-prescrita;
Transporte em bebê-conforto.
Transporte em bebê-conforto.

--Proteger
o berçoou
com
grades
Colocar grades
redes
de altas
-proteção
Não deixar
a
criança
sozinha
em
em janelas;
móveis;
- Colocar barreiras de proteção em
-escadas;
Não deixar uma criança sob os
cuidados
decabos
outra criança;
- Deixar os
das panelas
-voltadas
Veriﬁcar para
a temperatura
dafogão;
água no
o centro do
banho;
- Não deixar sozinha em piscina;
--Ajustar
lençol no colchão;
Colocaro protetores
nas tomadas;
--Ofertar
brinquedos
Manter produtos degrandes;
limpeza/
-medicação
Não deixarfora
sozinha
em banheira;
do alcance;
--Não
dar medicação
que não foi
Transporte
em bebê-conforto.
prescrita;
Transporte em bebê-conforto.

01aa62meses
anos

02aa64meses
anos

- Ao andar na rua, segurar a mão da
criança;
- Tirar do alcance objetos
pontiagudos;
- Proteger os cantos dos móveis;
- Transporte em bebê-conforto.

- Não deixar a criança se aproximar
de cães desconhecidos;
- Transporte em bebê-conforto.

06 aa 610meses
anos
- Não soltar pipa em locais onde há
ﬁos elétricos;
- Evitar armas de fogo dentro de
casa; orientar que não são
brinquedos;
- Transporte em cadeira adaptável.

04aa66meses
anos
- Não brincar com fogo;
- Supervisionar quando em
locais públicos.

(BRASIL, 2018)

Sinais de Perigo

> 2 meses

< 2 meses
Não ingere nada
Convulsões ou
apneia
Batimentos
de asa de
nariz

Febre
Tiragem
subcostal

Atividade
reduzida
Letargia ou
inconsciência

Cianose
generalizada

Vomita tudo
que ingere
Icterícia
Taquipneia
Hipotermia
FC < 100bpm

Não ingere nada
Vomita tudo Letargia ou
que ingere inconsciência
Convulsões

(BRASIL, 2016)
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Alimentação
10 PASSOS DA ALIMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
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(BRASIL, 2018)

(BRASIL, 2018)

ATÉ 6 MESES

Aleitamento materno
exclusivo

NÃO ingerir água,
chás ou outro alimento

A PARTIR DE 6 MESES
Início da introdução
alimentar de forma lenta e
gradual

Manter aleitamento
materno até, no mínimo,
2 anos de idade

Para crianças em uso
de alimentação láctea,
a introdução alimentar
ocorre aos 4 meses
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(BRASIL, 2012)

Observar a consistência
de cada alimento ofertado
(BRASIL, 2012)

Suplementação de Sulfato Ferroso
Início aos 6 meses
ou quando início de
introdução alimentar

Apresentação de
25mg/ml de ferro
elementar
1mg/kg/dia

Usado diariamente até
completar 24 meses

(BRASIL, 2012)

Suplementação de Vitamina A
Dose semestral
de 200.000UI
12 a 59 meses

Dose única de
100.000UI
aos 6 meses

(BRASIL, 2012)

Periodicidade das Consultas
7 dias de vida
com Médico

1 a 6 meses,
mensal, alternando
entre Enfermeiro e
Médico

6 a 18 meses,
trimestral,
alternando entre
Enfermeiro e Médico

24 meses com
Médico

Após 24 meses completos, o acompanhamento é
feito anualmente, perto do aniversário, com o Médico
(BRASIL, 2016)
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Calendário Vacinal

(BRASIL, 2019)
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REFERÊNCIAS
1- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caderneta de Saúde da Criança: caderneta da
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A S S I S T Ê N C I A A O A D U LT O C O M
DIABETES MELLITUS
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MÉDIO
RISCO

Pessoa com DM diagnosticado, HbA1c <
7,5% e todas as situações abaixo:
Controle pressórico adequado
Sem internações nos últimos 12 meses
Sem complicações crônicas
Autocuidado insuﬁciente
Pessoa com DM diagnosticado, HbA1c
7,5% a 9,0% e todas as situações abaixo:
Controle pressórico adequado
Sem internações nos últimos 12 meses
Sem complicações crônicas
Autocuidado insuﬁciente
Pessoa com DM diagnosticado, HbA1c
> 9,0% e todas as situações abaixo:
Controle pressórico adequado
Sem internações nos últimos 12 meses
Sem complicações crônicas
Autocuidado suﬁciente

ALTO
RISCO

RISCO
MUITO
ALTO

Pessoa com DM diagnosticado, em
qualquer nível de controle metabólico
(HbA1c), com capacidade de autocuidado
suﬁciente e pelo menos 1 das situações
abaixo e todas as situações abaixo:
Controle pressórico inadequado
Internações nos últimos 12 meses
complicações crônicas
Pessoa com DM diagnosticado, em
qualquer nível de controle metabólico
(HbA1c), com capacidade de autocuidado
insuﬁciente e pelo menos 1 das situações
abaixo e todas as situações abaixo:
Controle pressórico inadequado
Internações nos últimos 12 meses
complicações crônicas
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(BRASIL, 2018, p. 7)

ANAMNESE
Identiﬁcação

Uso de medicação

Queixas atuais

Histórico familiar

História ponderal

Perﬁl psicossocial

EXAME FÍSICO
Completo e Cefalocaudal
Avaliação Focal

INTERVENÇÕES
Rotina de Acompanhamento
Baixo Risco

2 consultas ao ano

1Enf + 1Med

Médio Risco

3 consultas ao ano

2Enf + 1Med

Alto Risco

6 consultas ao ano

Muito Alto Risco

6 consultas ao ano

Pelo menos 1
médica
(BRASIL, 2018)
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Exames
No diagnóstico e
a cada consulta

Glicemia em jejum, Creatinina e EAS

No diagnóstico e
anualmente

Lipidograma, Ácido Úrico sérico,
Albumina/Creatinina urinárias
e microalbuminúria
Fundoscopia

A cada dois anos em
diabéticos compensados
e sem queixas

A cada ano em
diabéticos de alto risco

A cada ano em diabéticos
com nefropatia diabética
HbA1C

4 vezes ao ano se fora
da meta terapêutica
+ Glicemia em jejum

No diagnóstico

2 vezes ao ano se dentro
da meta terapêutica
+ Glicemia em Jejum
(BRASIL, 2018, p 13)
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Tratamento não farmacológico

Reduzir etilismo

Cessar tabagismo

MEV
MEV
Realizar
atividade física

Balancear
alimentação

30 min de exercício
moderado contínuo ou
acumulado (1x30min,
2x15min ou 3x10min)
de 5 a 7 vezes por semana

- Livre de açúcar, sódio,
gorduras saturadas e trans
- Evitar alimentos ultra
processados
- Preferir alimentos in natura
- Não pular refeições

Tratamento farmacológico

DM1

Administração de insulina basal e
prandial em esquema intensivo com
doses ajustadas a partir do valor de
glicemia capilar (3x por dia)

DM2

Uso de ADO, insulina, Sinvastatina
e/ou ASS

(BRASIL, 2018, p 20)
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Início

30 a 60
minutos

2a4
horas

Insulina

Regular (Rápida)

NPH
(Intermediária)

100mg

1à
noite

1a2

1

1a3
após as
refeições

4 a 10
horas

2a3
horas

Reduz o débito
hepá co de glicose;
aumenta o consumo
muscular de glicose;
reduz a resistência à
insulina; reduz
triglicerídeos e LDL;
aumenta o HDL; e
diminui a HbA1c.

Mecanismo de ação

10 a 18 horas

1 a 3 vezes ao dia, sendo dose noturna
recomendada às 22h

Turvo

Cristalino

Aspecto

Úlcera pep dica, discrasia
sanguínea e hepatopia
grave.

Doença hepá ca a va,
gestação, lactação.

DM1, gravidez, insuﬁciência
renal ou hepá ca, idosos,
doença cardiovascular.

DM1, gravidez, insuﬁciência
renal ou hepá ca.

DM1, gravidez, insuﬁciência
renal, acidose ou préacidose, DPOC.

Contra indicações

(BRASIL, 2018; TORRIANI et al., 2016)

Náuseas, diarreia,
dispepsia, hemorragias
do TGI, hepa te,
disfunções plaquetárias.

Cefaleia, cons pação,
diarreia.

Hipoglicemia, ganho
ponderal, distúrbio
gastrointes nal e
cefaleia.

Hipoglicemia, ganho
ponderal, distúrbios
gastrointes nais.

Diarreia e dor
abdominal, hipotensão
postural, cefaleia,
ver gens e tonturas,
redução da libido.

Efeitos adversos

30 minutos antes das refeições, de 1 a 3
vezes ao dia

Posologia

An plaquetário
inibidor da COX-1 e
COX-2.

Hipocolesterolmiante
inibindo a Coenzima A.

Aumento da secreção
de insulina.

Aumenta a secreção de
insulina.

8 a 10 horas

Duração

A
1 vez ao
depender
dia
de cada
caso

80mg

20mg

120mg

2500mg

Dose Tomadas
máxima ao dia

Pico

5mg

Glibenclamida

AAS

30mg

Glicazida

20 ou
40mg

850mg

Me ormina

Sinvasta na

Concentração

Denominação
genérica

Metas terapêuticas
Glicemia em jejum/pré-prandial
de 70 a 130mg/dL
Idoso <150mg/dL

PA < 130/80mmHg

HbA1C < 7,0%
Glicemia pós-prandial
< 180mg/dL

Colesterol total < 200mg/dL
HDL > 40mg/dL (homens)
> 50mg/dL (mulheres)
LDL < 100mg/dL
Triglicerídeos < 150mg/dL

IMC: 20 a 25 para homens
19 a 24 para mulheres

Insulinoterapia
Via

Subcutânea

Preparo

-Higienização das mãos
-Homogeneização: 20 movimentos de
rolamento entre as palmas das mãos
-Assepsia do frasco
-Aspirar o ar equivalente a quantidade de
insulina e injetar no frasco
-Aspirar dose
-Em combinação de insulinas aspirar
regular antes da NPH

Aplicação

-Realizar prega com dedos polegar e
indicador
-Administrar com ângulo de 90º
-Manter agulha no tecido por 5 segundos
após adiministração
(BRASIL, 2018; SBD, 2017)
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-Seringa e agulha podem ser reutilizadas
por até 8 vezes.
-Descarte em recipiente rígido e quando
cheio levar até a UBS

Uso dos insumos

Locais de
Aplicação

- Abdome, braços nádegas e coxas

Rodízio dos
locais

- Dividir local em 4 quadrantes dando
espaço de 1 cm de uma aplicação para
outra.
-Após usar todos os espaços trocar de
quadrante; após usar todos os
quadrantes trocar de região
- Retornar para local já aplicado após
14 dias

Distribuição de insumos
Agulhas
p/canetas
(6 a 8 vezes)

Lancetas(
6a8
vezes)

Seringas
(6 a 8 vezes)

2 Caixas/mês
(4 teste/dia)
e 1 caixa extra
3/meses

20
und/mês

30 und/mês

30 und/mês

DM2
(2x ao dia)

1 caixa/mês
(2 testes/dia)

10
und/mês

20 und/mês

20 und/mês

DM2
(Ao deitar)

1 caixa 3 em 3
meses
(4testes/semana)

4
und/mês

8 und/mês

10 und/mês

3 caixas/mês
(6 testes/dia)

30
und/mês

30 und/mês

30 und/mês

Tipo

DM1

DM1 ou 2
descompensado

Tiras reagentes
1frasco = 50tiras

(BRASIL, 2018; SBD, 2017)
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Armazenamento
e transporte

-Anotar dia de abertura da insulina
-Após aberta, deve ser usada de 4 a 8
semanas, devendo ser observado seu
aspecto
-Armazenar em geladeira nas prateleiras
do meio, inferior ou gaveta, dentro de um
recipiente com tampa
- Se congelar deve-se descartar
-Retirar da 15 a 30 minutos antes da
aplicação
-Transportar em bolsa sem contato com
gelo e exposição ao sol

Complicações

Agudas

- Síndrome Metabólica
-Descompensação hiperglicêmica
-Cetoacidose Diabética
- Hipoglicemia

Ofertar 10 a 20g de carboidrato simples= 150ml de suco de laranja
ou refrigerante comum, uma colher de sopa de mel ou acuçar

Crônicas

-Neuropatia Diabética
-Retinopatia
-Amputação dos membros inferiores
(BRASIL, 2018)

Referências
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A S S I S T Ê N C I A A O A D U LT O C O M
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA

RASTREAMENTO
Deve-se iniciar em todos os paientes a partir dos 18 anos e se
repetir:
A cada 2 anos

PA menor que 120/80mmHg;

A cada ano

PAS entre 120 e 139 e/ou PAD entre 80 e
89mmHg em pessoas sem fatores de risco.

Em mais de 2
momentos, em um
intervalo de 1 a 2
semanas

Se PA maior ou igual a 140/90mmHg ou PAS
entre 120 e 139 e/ou PAD entre 80 a 89mmHg
com a presença de fatores de risco

História familiar de AVC e/ou
IAM, em familiar de 1º grau:
homem < 55 anos e mulher
< 65 anos.

Idade (homem > 55
e mulher > 65 anos)

Obesidade: IMC> 30 Kg/m2
ou CA >102 cm para homens
e >88 cm para mulhes.

FATORES
DE
RISCO

Dislipidemias:
-Colesterol total > 190 mg/dl
-LDL>115 mg/dl e/ou
triglicerides> 150 mg/dL;
-LDL colesterol > 100 mg/dL
e/ou
-HDL < 40 mg/dL para homens e
< 46 para mulheres

Tabagismo

Sexo Masculino

Resistência a Insulina:
-Glicemia de jejum de 100 a 125
mg/dl
- TTG de 140 a 199 mg/dl em
2 horas
-Hemoglobina glicada: 5,7 a 6,4%
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(BRASIL, 2018).

DIAGNÓSTICO
A f e r i r PA t r ê s d i a s
diferentes com intervalo
mínimo de uma semana
entre as medidas.
Realizar calculo de
média aritmética da PA

Cálculo: PAS dia 1 + PAS dia 2 + PAS dia 3
3
PAD dia 1 + PAD dia 2 + PAD dia 3
3

Classiﬁcação

PAS (mmHg)

PAD (mmHg)

Ótima

<120

<80

Pré-hipertensão

121-139

81-89

Hipertenção
HAS estágio 1 (Leve)

140-159

90-99

HAS estágio 2 (Moderada)

160-179

100-109

HAS estágio 3 (grave)

>180

>110

HA sistólica isolada

>140

<90

E S T R AT I F I C A Ç Ã O D E R I S C O
Sem Fatores de Risco

Sem Risco
Adicional

Risco
Baixo

Risco
Moderado

Risco
Alto

1 - 2 Fatores de Risco

Risco
Baixo

Risco
Moderado

Risco
Alto

Risco
Alto

> 3 Fatores de Risco

Risco
Moderado

Risco
Alto

Risco
Alto

Risco
Alto

Presença de LOA, DCV, DRC ou DM

Risco
Alto

Risco
Alto

Risco
Alto

Risco
Alto

LOA: lesão de orgão alvo, DVC: doença cardiopulmonar; DRC: doença renal crônica;
DM: diabetes mellitus.
(BRASIL, 2018).
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ANAMNESE
Identiﬁcação

Uso de medicação

Queixas atuais

Histórico familiar

História ponderal

Perﬁl psicossocial

EXAME FÍSICO
Completo e Cefalocaudal
Avaliação Focal
Três medidas da PA separadas
por intervalo de pelo menos 2
minutos nos dois braços com o
paciente sentado

- IMC

- Circunferência Abdominal
Perfusão tissular periférica
Pulsos nos quatro membros

Antropometria:
- Peso

INTERVENÇÕES
Rotina de Acompanhamento
Baixo Risco

2 consultas ao ano

1Enf + 1Med

Médio Risco

3 consultas ao ano

2Enf + 1Med

Alto Risco

6 consultas ao ano

Pelo menos 1
médica

+

1 grupo operativo por ano e visitas domiciliares mensais
(BRASIL, 2018)
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Exames
No diagnóstico e
a cada consulta

Glicemia em jejum, Creatinina, EAS e
dosagem de sódio e potássio

No diagnóstico e
anualmente

Lipidograma, Ácido Úrico sérico,
Albumina/Creatinina urinárias
microalbuminúria e Eletrocardiograma
Fundoscopia
A cada ano em
hipertensos com
nefropatia hipertensiva

A cada dois anos em
hipertensos compensados
e sem queixas

A cada ano em
hipertensos de alto risco

Tratamento não farmacológico
Reduzir etilismo

Cessar tabagismo

MEV
MEV
Balancear
alimentação

Realizar
atividade física

- Livre de açúcar, sódio,
gorduras saturadas e trans
- Evitar alimentos ultra
processados
- Preferir alimentos in natura
- Não pular refeições

30 min de exercício
moderado contínuo ou
acumulado (1x30min,
2x15min ou 3x10min)
de 5 a 7 vezes por semana

(BRASIL, 2018, p 20)
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Critérios para o uso de medicamento
desde o diagnóstico
Níveis pressóricos no estágio 2
(pa> 160/100 mmhg)

Níveis pressóricos no estágio 3

Alto risco cardiovascular
(mesmo que com níveis
pressóricos no estágio 1)

Metas pressóricas
Hipertensos estágio 1 e 2 com risco
cardiovascular baixo e moderado
e HAS estágio 3

Menor do que 140/90mmHg

Hipertensos estágios 1 e 2
com risco cardiovascular alto

Menor do que 130/80mmHg

IMC: 20 a 25 para homens
19 a 24 para mulheres

Colesterol total < 200mg/dL
HDL > 40mg/dL (homens)
> 50mg/dL (mulheres)
LDL < 100mg/dL
Triglicerídeos < 150mg/dL

Complicações
Agudas

- Emergência hipertensiva
- Urgência hipertensiva
- Pseudocrise hipertensiva

Crônicas

- Nefropatia
- retinopatia
- doença coronariana,
- doença arterial periférica
(BRASIL, 2018)
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Dislipidemias
Tratamento farmacológico com estatinas para prevenção primaria e secundária a eventos
cardíacos

Hipolipemiantes disponiveis pelo SUS

Terapia anticoagulante
Ácido Acetil Salicílico

Pacientes

Prevenção primária e secundária de eventos
cardiovasculares decorrentes de aterotrombose.

DM e HAS simultaneamente
DM ou HAS om lesão aterosclerótica deﬁnida
Histórico de IAM

100mg

Histórico de AVC isquêmico tromboembólico

300mg
(BRASIL, 2018)
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