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A elevação da taxa de sobrevida das crianças com muito baixo peso ao nascer 

(CMBPN) tem exigido uma maior organização e articulação dos diferentes níveis de 

assistência à saúde, identificação dos bebês mais vulneráveis, detecção de circunstâncias 

clínicas peculiares pelos profissionais de saúde, e a aplicação de diretrizes que 

assegurem a atenção em todas as oportunidades de contato com o sistema de saúde 

local. No Nordeste brasileiro, especialmente em Alagoas, onde há maior carência de 

bases materiais que servem como indicadores de condição social e elevada taxa de 

mortalidade infantil, são necessários estudos para averiguar como os prematuros são 

acompanhados após a alta hospitalar, devido ao maior risco de adoecer e morrer neste 

grupo de crianças. Os objetivos foram: verificar as práticas e orientações prestadas às 

mães na unidade neonatal, os recursos mínimos fornecidos nessa unidade para viabilizar 

o seguimento ambulatorial e a frequência de realização de práticas de assistência após a 

alta hospitalar, além de identificar os fatores associados a essa assistência. Este é um 

estudo descritivo, com componente analítico, realizado com 53 crianças e suas 

respectivas mães. As mães foram entrevistadas no domicílio em relação às condições 

socioeconômicas e demográficas familiares e quanto à assistência à saúde de suas 

crianças. A atenção à saúde foi avaliada com a elaboração de um índice de atenção à 

saúde (IAS) utilizando 16 variáveis relacionadas ao perfil da assistência. Um pior IAS 

(≤ 7 pontos) foi observado em 17%  das   CMBPN. Verificou-se uma associação 

significante de pior assistência com mães pertencentes a estratos de renda familiar per 

capita e de escolaridade mais baixos, com menor número de consultas de pré-natal e 

maior número de filhos, que não amamentavam na época da entrevista, e entre as 

crianças com um maior tempo de permanência na unidade neonatal. Conclui-se que o 

acompanhamento da saúde das CMBPN foi considerado precário, predispondo-as a uma 

maior vulnerabilidade e risco de morrer, o que deve ser considerado nas políticas de 

saúde públicas atuais. Há a necessidade de uma maior incorporação de conhecimentos 

específicos pelos profissionais de saúde voltados para a assistência dessas crianças, 

como também ampliar a disponibilidade de recursos para esse fim. 

Palavras-chave: muito baixo peso ao nascer; atenção ao prematuro; seguimento do 

prematuro; condições socioeconômicas familiares; crescimento.

Resumo 
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The increase of survival rate of infants with very low birthweight (VLBW) has required 

a higher organization and coordination of different levels of health assistance, 

identifying the most vulnerable babies and detection of peculiar clinical circumstances 

by the health professionals, and application of guidelines to ensure attention to all 

contact opportunities with the local health system. In the Northeast of Brazil, especially 

in Alagoas, where there is greater lack of socioeconomic resources that is an indicators 

of social conditions and of high infant mortality rate, studies are needed to investigate 

how the premature infants are accompanied after hospital discharge, because of the 

higher risk of illness and death in this specific group of children. The study objectives 

were: to verify the practices and guidelines provided to mothers in the neonatal unit, the 

minimum resources given in this unit to enable the follow-up assistance and the 

frequency of implementation of practices of care after hospital discharge, and identify 

the factors associated with this assistance. This is a descriptive study conducted with a 

sample of 53 infants and their respective mothers. They were interviewed during 

household visits about socioeconomic and demographic conditions and the health care 

of their infants. The health care was evaluated with the development of an index (HCI) 

using 16 variables related to the characteristics of this assistance. HCI ≤ 7 points was 

found in 17% of the VLBW infants. There was a significant association of HCI ≤ 7 

points with mothers having lower family per capita income and educational level, 

attending fewer ante-natal care consultations, with higher number of children, and 

mothers who had already stopped breastfeeding at time of the interview and infants with 

longer duration at the neonatal unit. We concluded that the health care of VLBW infants 

was considered inadequate, predisposing them to higher vulnerability and risk of death, 

which should be considered in the current public health policies. Knowledge about 

health care and these children need to be built-up by the health professionals, but also 

the availability of resources.  

 

Key words: very low birthweight; preterm health care; follow-up of preterm infants; 

family socioeconomic conditions; growth. 

Abstract 
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A sobrevivência de crianças com muito baixo peso ao nascer vem 

progressivamente aumentando nas últimas décadas, à medida que se organiza a 

assistência obstétrica e neonatal e tornam-se mais disponíveis os recursos tecnológicos e 

humanos. Todavia, tem-se observado que a variação das taxas de sobrevida é muito 

grande entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, e que há uma considerável 

incidência de sequelas decorrentes das condições de nascimento dos prematuros. 

Portanto, o seguimento e prognóstico a longo prazo dessas crianças são focos atuais de 

interesse e preocupação, pois refletem a estrutura de atendimento à gestante e ao recém-

nascido nas diversas regiões e países do mundo. 

O Nordeste brasileiro é uma região carente de bases materiais que servem como 

indicadores de condição social e nível de vida, o que se reflete na saúde da população e, 

de modo mais intenso, na saúde infantil. O peso ao nascer exerce uma grande influência 

no prognóstico das crianças quanto a sua morbidade e sobrevida, tendo os serviços de 

saúde um importante papel a exercer para atenuar as influências negativas. Entender 

melhor os fatores associados à atenção às crianças nascidas com muito baixo peso foi o 

objetivo maior deste estudo. 

No ano de 2006 foi iniciada uma investigação na linha de pesquisa sobre  

Epidemiologia da morbimortalidade do feto e do recém-nascido do Programa de Pós-

graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de 

Pernambuco, com a finalidade de estudar os fatores relacionados com a atenção à saúde 

das gestantes e dos recém-nascidos que contribuíam para a mortalidade neonatal em 

Maceió-AL. Foram considerados “casos” todos os óbitos ocorridos no período de um 

ano, entre os nascidos vivos em Maceió com mães residentes neste mesmo município. 

Os “controles” foram selecionados a partir das declarações de nascidos vivos na 

Secretaria Municipal de Saúde e que sobreviveram até o vigésimo oitavo dia de vida. A 

investigação das crianças do grupo “controle”, nascidas com menos de 1.500g, permitiu 

a realização do estudo empírico desta dissertação. 

1. Apresentação 
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Esta dissertação compreende um capítulo de revisão da literatura sobre as 

circunstâncias clínicas das crianças nascidas com muito baixo peso e provisão de 

cuidados, e os recursos e práticas dos serviços de saúde na assistência a esses bebês. 

Ênfase foi dada aos fatores sociodemográficos e econômicos associados à sua atenção, 

pela reconhecida influência na acessibilidade à saúde. 

O segundo capítulo consiste de um artigo original, intitulado “Acompanhamento 

da Saúde de Crianças Nascidas com Muito Baixo Peso em Maceió, Nordeste do Brasil”, 

que será encaminhado para publicação ao Jornal de Pediatria. 

A pesquisa que originou este artigo teve o seguinte questionamento: que práticas 

facilitadoras da atenção integral às CMBPN são utilizadas na unidade neonatal e qual o 

perfil do acompanhamento da saúde dessas crianças após a alta hospitalar, na cidade de 

Maceió? 

Para responder a esse questionamento foram estabelecidos os seguintes 

objetivos: identificar as práticas e orientações prestadas às mães na unidade neonatal no 

cuidado da CMBPN, os recursos mínimos fornecidos na unidade neonatal para 

viabilizar o seguimento ambulatorial e a frequência de realização de práticas de 

assistência após a alta hospitalar, além de verificar os fatores associados à assistência à 

saúde das CMBPN. 

A dissertação se encerra com um capítulo sobre as Considerações Finais e 

Recomendações da pesquisa. 
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2.1 - Considerações iniciais 

 

A disponibilidade de recursos tecnológicos e humanos nas últimas décadas, 

como também a organização da assistência obstétrica e neonatal, resultaram numa 

redução da mortalidade neonatal. Tem-se observado uma elevação na taxa de 

sobrevivência de crianças prematuras, especialmente entre os recém-nascidos com 

muito baixo peso, isto é, com peso abaixo de 1.500g, em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Todavia, a variação das taxas de sobrevida é muito grande e, ao fim 

da década de 90, enquanto nos Estados Unidos da América a expectativa de sobrevida 

para prematuros de 750-1.000g e de 500-749g situava-se em torno de 85% e 45%, 

respectivamente, no Brasil a Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais mostrava, nessa 

época, sobrevida de 66-73% na faixa de 750-1.000g, e de 9-44% na faixa de 500-749g 
1,2. Em 2002, foi observada em Fortaleza-CE a elevação do percentual de sobrevida 

apenas das crianças nascidas com mais de 1.250g3. Esses dados mostram que a 

sobrevida dos prematuros é uma realidade que em nosso país precisa ser melhorada e 

que um seguimento e prognóstico a longo prazo são  focos atuais de interesse e 

preocupação, pois refletem a estrutura de atendimento à gestante  e ao recém-nascido 

nas diversas regiões e países do mundo4. 

Por outro lado, a capacidade de salvar esses bebês não  tem sido acompanhada 

de uma diminuição proporcional na incidência de sequelas decorrentes de suas 

condições de nascimento. Após a permanência hospitalar para tratamento intensivo, eles 

recebem alta com maior predisposição a desenvolver morbidades nutricionais, 

neurocognitivas, oftalmológicas, e a re-hospitalizações, em especial por problemas 

respiratórios. Essas crianças incluem-se, portanto, na classificação de recém-nascidos de 

risco, com maior chance de morrer no primeiro ano de vida ou apresentar problemas 

que necessitam de intervenção imediata5-7. 

2. Revisão da literatura 
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Um atendimento diferenciado a esse grupo de crianças é preconizado pela 

Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, que recomenda a 

identificação das crianças de maior vulnerabilidade e risco de morrer, de forma a 

orientar: a priorização do atendimento com um fluxo ágil, oportuno e articulado até sua 

completa recuperação; a comunicação entre os níveis de assistência por meio de 

relatórios de atendimento, referência e contrarreferência, caderneta de saúde da criança 

ou outras alternativas; o aconselhamento da mãe e da família; assistência farmacêutica e 

o envolvimento de outros espaços sociais8. 

 Neste sentido, a experiência brasileira com a política de humanização no 

atendimento ao recém-nascido de risco está fundamentada no acolhimento do bebê e sua 

família e no envolvimento da mãe. Após a alta, os cuidados devem continuar com a 

manutenção do aleitamento materno, administração de medicamentos, periodicidade de 

consultas e o esquema adequado de imunizações9. Isso requer conhecimento dos 

profissionais para o acompanhamento na atenção primária, espaço único para intervir 

precocemente na saúde desses bebês e suas famílias10,11. 

O compromisso com a atenção interdisciplinar é um dos elos da cadeia de 

eventos de uma ação articulada dos serviços ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS), 

tarefa dos gestores estaduais e municipais, requisito fundamental para as diretrizes 

operacionais do Conselho Nacional de Saúde. A organização da assistência à saúde é 

baseada no princípio já garantido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o direito de acesso aos serviços de saúde, num processo de trabalho 

integrado entre agentes comunitários de saúde, equipes de saúde da família, equipes de 

apoio social, atenção especializada, serviços de urgência e emergência, assistência 

farmacêutica e atenção hospitalar. Muitos óbitos poderiam ser evitados com a aplicação 

dessas diretrizes, pois asseguram a intervenção em todas as oportunidades de contato 

com o sistema de saúde12. 

 

2.2- Circunstâncias clínicas e provisão de cuidados 

 
Conhecimentos sobre complicações comuns nas crianças com muito baixo peso 

ao nascer (CMBPN)  ajudam  na provisão de cuidados primários e na melhor qualidade 

de assistência. Esses incluem suporte nas dificuldades de crescimento e alimentação,
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 anormalidades no desenvolvimento, retinopatia e problemas de audição, 

cuidados diante de problemas respiratórios e recomendações especiais na imunização5-

7,9. 

 
 Nutrição 

 

 O leite da própria mãe é o ideal para uma boa nutrição do pré-termo, por possuir 

concentrações maiores de lipídeos, proteínas, cloreto de sódio, ferro e fatores anti-

infecciosos, em relação ao leite materno de uma gestação a termo. Suas propriedades de 

neuroproteção permitem desenvolver uma melhor acuidade visual e inteligência em 

bebês prematuros. Além do valor nutricional, o aleitamento materno pode ser 

relacionado à melhora do humor e comportamentos interativos maternos, o que 

contribui indiretamente para o seu desenvolvimento13. 

O estabelecimento do aleitamento materno nas CMBPN constitui um grande 

desafio. Além da imaturidade da criança, o afastamento precoce entre a mãe e o filho, 

decorrente da necessidade de assistência em uma unidade neonatal, dificulta o 

estabelecimento da amamentação. O período pós-parto é uma época de máxima 

sensibilidade materna, e a separação pode fazer com que a mãe desenvolva um nível de 

ansiedade que dificulta a formação do vínculo adequado e a lactação. Porém a 

amamentação de prematuros é possível desde que haja apoio e suporte apropriados, 

principalmente pela equipe de saúde, quando estimula as mães a participarem 

ativamente dos cuidados e da alimentação de seus recém-nascidos, mesmo na fase em 

que não estão sendo amamentados. Medidas de intervenção de apoio ao aleitamento 

materno durante a permanência hospitalar, destacando a ordenha precoce, podem 

diminuir em até três vezes a taxa de desmame no momento da alta de crianças pré-

termo, e o suporte oferecido por profissionais qualificados após a alta, assim como pela 

família e pela comunidade, ajudam a manter o aleitamento materno nos primeiros seis 

meses de vida14. 

Crianças que nascem com peso abaixo de 1.000g e/ou necessitam de uso de 

diuréticos e corticosteróides podem apresentar necessidades maiores de cálcio e fósforo 

que sua ingesta alimentar oferece, mas há questionamentos sobre quanto deveria ser 

adicionado e por qual período de tempo. A avaliação nutricional consistirá no exame 

antropométrico, avaliação bioquímica e inventário nutricional, permitindo a 

identificação dos déficits minerais e prescrição de cálcio e fósforo de acordo com as
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necessidades reais de crescimento ósseo, assim prevenindo a doença metabólica óssea 

do prematuro 15,16. 

Quanto à prevenção da anemia da prematuridade, as CMBPN devem receber 

suplementação de ferro desde a terceira semana de vida, prolongando-se até o término 

do primeiro ano de vida, mesmo se amamentadas, quando têm a seu favor um melhor 

aproveitamento do ferro elementar. Crianças que receberam transfusões sanguíneas 

devem ter monitorados a ferritina sérica e os índices hematimétricos, para avaliar a 

necessidade de suplementação de ferro, pelo risco de hemossiderose15. 

A vitamina A tem importante ação no crescimento e na diferenciação das células 

epiteliais, mantendo a integridade do epitélio respiratório. Os prematuros apresentam 

armazenamento hepático deficiente de vitamina A e da proteína ligada ao retinol, tendo 

em vista que a vitamina A se acumula no feto no terceiro trimestre de gestação. Após a 

alta hospitalar recomenda-se a suplementação de vitaminas A e D até os dois anos de 

vida 15,16.  

Tanto o aleitamento materno como a suplementação de ferro e vitamínicos 

preenchem os requisitos nutricionais do lactente nascido prematuramente e são 

essenciais para alcançar níveis adequados de crescimento e desenvolvimento. 

 
Crescimento 

 

As CMBPN apresentam uma recuperação lenta e tardia de seu crescimento, com 

elevado risco de crescimento inadequado nos primeiros anos de vida. A restrição do 

crescimento intrauterino é uma condição frequente, especialmente nos países em 

desenvolvimento, e os nascidos pequenos para a idade gestacional têm despertado 

grande preocupação pela susceptibilidade a doenças futuras como diabetes, hipertensão, 

hiperlipidemia e doença coronariana4. 

É indispensável monitorizar o crescimento nos primeiros anos de vida por meio 

de medidas antropométricas periódicas avaliadas quanto à sua evolução em curvas-

padrão, específicas para faixa etária e sexo, e geralmente expressas em percentis.Ao se 

avaliar o crescimento do prematuro, deve-se corrigir a idade cronológica para 40 

semanas pós-concepcionais até 18 meses para o perímetro cefálico, 24 meses para o 

peso e 3 anos e meio para a estatura. A periodicidade das consultas deve obedecer a 

uma primeira revisão uma semana após a alta, consultas mensais subsequentes até os 6
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meses, bimensais no segundo semestre, trimestrais no segundo ano e semestrais após 

esta fase16. 

A expectativa de crescimento de crianças prematuras é que ocorra a aceleração 

máxima entre 36 e 40 semanas de idade pós-concepção e que a maioria atinja seu canal 

de crescimento entre os percentis de normalidade nas curvas de referência até os 2-3 

anos de idade. Geralmente, ocorre primeiro a recuperação do perímetro cefálico, 

seguida pelo comprimento e depois pelo peso4. 

A utilização de uma curva de crescimento para prematuros ainda carece de 

validação, pela heterogeneidade de fontes de dados e desenhos de estudos17. O 

Ministério da Saúde atualizou a curva de crescimento infantil no Brasil adotando o 

referencial de 2006 da Organização Mundial de Saúde18. A criança cuja curva de 

crescimento não se aproxima dos percentis mínimos da normalidade, apresentando 

achatamento ou padrão descendente, requer investigação4,9. Mas a falta de uma curva 

que leve em conta a composição corporal dos prematuros e suas peculiaridades ressalta 

a importância de estudos para verificar a adequação dos instrumentos utilizados no 

acompanhamento dessas crianças17. 

É difícil predizer o crescimento ideal do recém-nascido prematuro porque resulta 

da interação de fatores genéticos, nutricionais, hormonais e ambientais e da presença de 

co-morbidades. Geralmente são crianças pequenas em peso e estatura, mas podem 

atingir tamanho normal se devidamente acompanhadas7. 

 
Desenvolvimento neuropsicomotor 

 

As CMBPN são reconhecidas pela alta incidência de anormalidades no 

desenvolvimento, o que demanda uma maior atenção em seu monitoramento. A 

vulnerabilidade do cérebro do recém-nascido prematuro está relacionada a uma 

complexa interação de fatores biológicos e ambientais. As complicações da 

prematuridade, especialmente hipoxia e hemorragia intracraniana, podem deixar 

prejuízos que comprometem o futuro desenvolvimento. Dentre os principais fatores de 

risco, as alterações ultrassonográficas intracranianas graves no período neonatal têm 

mostrado forte correlação com a ocorrência de paralisia cerebral, e a baixa condição 

socioeconômica pode predizer um pior prognóstico para o desenvolvimento das 

CMBPN. As consequências a longo prazo incluem deficiências motoras, além de 

deficiências sensoriais (visuais e auditivas), cognitivas e comportamentais4. Estima-se



Melo, Ana Maria Cavalcante              Circunstâncias clínicas no seguimento... 
  Revisão da literatura   
 

 

19

 

que 7 a 8% de CMBPN desenvolverão algum tipo de dificuldade na área neuromotora, 

enquanto 50% terão algum distúrbio neurológico sutil, prejuízo na linguagem, 

dificuldades escolares e de comportamento, ou alteração na percepção visual-espacial. 

São significativas as diferenças entre as CMBPN devidamente acompanhadas ou não 

em serviços de saúde, quanto ao seu desempenho e à aquisição de habilidades motoras e 

cognitivas7.  

O exame clínico pediátrico apenas pode subestimar o diagnóstico de algum 

distúrbio no desenvolvimento de prematuros, e a utilização concomitante de um 

instrumento padronizado de avaliação aumenta a possibilidade de identificação de 

problemas no desenvolvimento neuropsicomotor. Se aplicados para avaliação, os testes 

de desenvolvimento podem acelerar o início da intervenção precoce. No entanto, são 

utilizados instrumentos diferentes para este fim, o que torna difícil a comparação de 

resultados nos estudos. Destacam-se, nas pesquisas nacionais, o teste de Denver II e o 

Alberta Infant Motor Scale. O Movement Assessment of Infant também emerge como 

um teste de triagem em nosso país19. 

Os marcos do desenvolvimento considerados pelo Ministério da Saúde do Brasil 

foram estabelecidos a partir da escala de desenvolvimento de Denver, de forma 

abreviada, para simplificar sua utilização. Devem ser observados mensalmente até os 6 

meses, a cada 2 meses no segundo semestre, trimestralmente durante as consultas no 

segundo ano e semestralmente a partir dos dois anos de vida, corrigindo a idade 

cronológica para 40 semanas e seguindo uma mesma escala preestabelecida. A partir 

dos 3 anos o desenvolvimento pode ser avaliado levando em conta a idade 

cronológica16. A possibilidade de sequelas menores em áreas que se manifestam quando 

exigidas na alfabetização reforça a necessidade de intervenção preventiva e 

investigativa na área cognitiva, na primeira infância7. 

A literatura sugere que os escores motores de prematuros poderiam se igualar 

aos das crianças nascidas a termo aos 2 a 3 anos de idade, mas é menos conclusiva 

quando considera a cognição. O desenvolvimento relaciona-se mais com a idade 

gestacional do que com o peso ao nascimento e é influenciado pelas co-morbidades 

clínicas e neurológicas associadas. Alguns problemas são precoces e definitivos, outros 

podem surgir posteriormente e progredir, mas a maioria dos distúrbios desaparece ou é 

atenuada com o tempo11. 
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Por isso o acompanhamento do desenvolvimento deve ser um processo contínuo 

e flexível de avaliação da criança, incluindo a observação durante a consulta médica, a 

valorização da opinião dos pais, o exame neurológico sistematizado, a realização de 

testes de triagem e a avaliação dos marcos do desenvolvimento neuromotor, o que 

permite encaminhamentos especializados. A intervenção precoce e a participação 

efetiva dos familiares podem melhorar o prognóstico do desenvolvimento, minimizando 

o estresse, ajudando a criança a superar suas dificuldades e a ter boa qualidade de vida4. 

 
Acuidade visual 

 

A retinopatia da prematuridade, o estrabismo e os erros de refração são as 

principais alterações oftalmológicas secundárias à prematuridade descritas na literatura. 

Os prematuros podem apresentar também baixa acuidade visual por comprometimento 

cortical e glaucoma, mas a retinopatia da prematuridade, enfermidade vasoproliferativa 

secundária à vascularização inadequada da retina imatura dos recém-nascidos 

prematuros, permanece como uma das principais causas de cegueira e baixa visão 

infantil. Os índices de ocorrência são influenciados pelo nível de cuidados neonatais 

existentes, assim como pela existência de programas eficazes de triagem e tratamento 

dos pacientes. Por isso, existe uma grande variabilidade de ocorrência nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento20.  

Após o nascimento prematuro, a hiperoxia a que o recém-nascido prematuro é 

submetido inibe a produção do fator de crescimento do endotélio vascular (FCEV). A 

administração de oxigênio suplementar pode manter a hiperoxia, resultando na 

obliteração dos vasos e na não-vascularização da retina. Com o tempo, a demanda 

metabólica do olho em crescimento aumenta e a área de retina periférica não perfundida 

torna-se hipóxica, levando à superprodução de FCEV, que irá estimular a 

neovascularização da retina. Porém, o uso suplementar controlado de oxigênio não 

impede que a doença se manifeste, e outros fatores ligados à oxigenioterapia estão 

implicados, como o tempo de ventilação mecânica e o uso de transfusões sanguíneas. 

Apesar de a maior parte dessas neoformações vasculares regredirem espontaneamente, 

alguns casos se transformam em retinopatias graves e podem evoluir para o 

descolamento da retina. Recomenda-se, portanto, o primeiro exame oftalmológico de 

todos os prematuros com idade gestacional abaixo de 33 semanas e peso menor ou igual 

a 1.500g entre a sexta e a sétima semana de vida, período em que se encontram 
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frequentemente hospitalizados e carecem da atenção dos profissionais da unidade 

neonatal para a precocidade do exame. Caso haja alguma alteração, impõem-se 

avaliações semanais seguintes até sua evolução para um estágio que necessite de 

ablação da retina avascular periférica com fotocoagulação a laser ou crioterapia, ou 

regressão da doença. Os pais devem ser informados da natureza do problema e de suas 

possíveis consequências, para que compareçam nas datas oportunas das consultas, após 

a alta21.  

Não há consenso sobre o tempo de acompanhamento oftalmológico das CMBPN 

sem retinopatia, e um seguimento da função visual não é recomendado a todas as 

crianças prematuras indistintamente, mas àquelas cujos pais ou cuidadores da saúde 

detectarem alguma alteração, especialmente o estrabismo22,23.  

Em relato de Fortes Filho et al., a triagem feita em 300 crianças com peso igual 

ou menor que 1.500g foi eficaz na detecção dos casos tratáveis de retinopatia da 

prematuridade, e uma única criança da amostra, cujo quadro evoluiu para cegueira, não 

havia sido levada ao ambulatório por seus familiares na data marcada para fazer o 

acompanhamento, após sua alta da unidade neonatal24. 

O Ministério da Saúde desconhece a proporção de crianças prematuras com 

problemas oftalmológicos no Brasil. Em 2002, estimou-se que sobrevivem 15.000 

prematuros com risco de desenvolver retinopatia da prematuridade todos os anos, os 

quais necessitam de exame de triagem para o diagnóstico. Cerca de 5 a 10% dessas 

crianças evoluem para a doença e, destas, 50% ficarão cegas se não tratadas. Ou seja, 

700 a 1.500 crianças por ano podem ficar cegas se não receberem condutas de 

intervenção25. 

Um controle mais efetivo dos problemas oftalmológicos poderá ocorrer se os 

profissionais de cuidados primários se conscientizarem de que a prevenção é a medida 

mais eficaz, reconhecendo a possibilidade de déficits visuais nas CMBPN e integrando-

se aos programas e serviços existentes20,24. 

 
Audição 
 

A audição é o meio pelo qual o recém-nascido entra em contato com o mundo 

sonoro; portanto, a perda auditiva limita a comunicação e o desenvolvimento. A 

literatura vigente considera o peso ao nascer menor que 1.500g um fator de risco para 

surdez, embora esse achado não seja constante e o seu maior ou menor significado 
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dependa das diferenças das populações avaliadas, bem como das condições de atenção 

perinatal. Durante seu período de desenvolvimento, a cóclea é mais susceptível às 

alterações devidas a agentes externos como ruído, drogas ototóxicas e infecções. É 

possível que a própria prematuridade caracterizada por imaturidade universal dos 

sistemas, particularmente do sistema nervoso central, possa contribuir para a ocorrência 

significativamente menor de respostas do tipo atenção ao som, durante a internação na 

unidade neonatal26. 

A avaliação inicial da função auditiva deve ser feita ainda na unidade neonatal a 

partir da 36ª semana de idade gestacional corrigida, e posteriormente, a partir dos 2 

meses de idade corrigida, mesmo que o exame inicial não tenha demonstrado alterações 
9,16,26. 

Medidas de intervenção para reduzir perdas auditivas em crianças antes dos 6 

meses de idade  ajudam a melhorar o desenvolvimento da linguagem  e a cognição até o 

5º ano de vida9,10,16. Esse dado aponta para a responsabilidade dos profissionais de 

saúde de alertarem os pais para a possibilidade de déficit auditivo. Recomenda-se que 

no período da alta hospitalar a família receba um relatório em que constem todos os 

fatores de risco para perda auditiva, sua evolução clínica e as avaliações realizadas, para 

que os outros profissionais que acompanham o desenvolvimento na atenção primária de 

saúde tenham acesso a tais informações e possam atuar de modo adequado, 

encaminhando-as para acompanhamento especializado. No Brasil, a Área de Saúde da 

Criança do Ministério da Saúde reconhece a importância do teste de emissões 

otoacústicas evocadas no seguimento de crianças de risco9, com recomendação impressa 

na caderneta de saúde da criança. 

 
Broncodisplasia e suporte na atenção primária 

 

A evolução das técnicas de ventilação pulmonar, dos cuidados intensivos e o 

emprego do surfactante endógeno têm resultado em maior sobrevida das CMBPN; 

contudo, apresentam também, paralelamente, efeitos lesivos sobre o tecido pulmonar, 

formação de fibrose intersticial e o desenvolvimento de doença pulmonar crônica, 

denominada broncodisplasia para diferenciar de outras doenças crônicas da criança e do 

adulto. Outros aspectos do tratamento dessas crianças estão implicados na patogenia da 

doença, como distúrbios do balanço hídrico, barotrauma, toxidez do oxigênio e 

deficiências no suporte nutricional27. 
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A broncodisplasia aumenta a susceptibilidade para infecções respiratórias e 

broncoespasmo. É um preditor para ganho de peso insuficiente, atraso no 

desenvolvimento e re-hospitalizações28. Foi observado durante o acompanhamento de 

CMBPN, na Suécia, que as infecções respiratórias foram a causa predominante de 

admissões hospitalares neste grupo5. O mesmo acontece no Brasil, e, num estudo de 

coorte prospectivo para o acompanhamento de prematuros com peso de nascimento 

menor que 1.500g, os autores observaram que 36% deles tiveram pneumonia e 26% das 

crianças necessitaram de internação por doença respiratória no primeiro ano de vida28. 

Uma criança com broncodisplasia requer cuidados coordenados pela atenção 

primária e avaliações clínicas envolvendo consultas especializadas para o manejo de 

medicamentos como corticosteróides e diuréticos, ou ainda oxigenioterapia 

suplementar, articulação com os programas de saúde infantil, demais níveis de atenção 

para referência e contrarreferência, e planejamento de leitos hospitalares destinados a 

CMBPN 11,28. 

 
Calendário vacinal 

 

Recém-nascidos prematuros, independentemente da idade gestacional e do peso 

de nascimento, podem receber o mesmo esquema vacinal e doses utilizadas para 

crianças nascidas a termo, exceto para vacina contra hepatite B. Essas crianças devem 

receber, além das 3 doses habituais, uma dose a mais da vacina de hepatite B (ao nascer 

e com 1, 2 e 6 meses)16,29,30. 

Embora não haja contraindicação absoluta, o Programa Nacional Brasileiro de 

Imunizações (PNI) recomenda adiar a aplicação da vacina BCG em recém-nascidos 

com peso inferior a 2.000g. E, apesar de não fazer parte do calendário vacinal do PNI, 

os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), considerando a 

possibilidade de re-hospitalizações e o risco de doenças bacterianas invasivas, 

disponibilizam a vacina anti-pneumocócica conjugada a partir dos 2 meses de idade, 

especialmente para os portadores de displasia broncopulmonar30. 

As CMBPN são consideradas de alto risco para as complicações da infecção 

pelo vírus influenza e devem receber a vacina após os 6 meses de idade, disponibilizada 

no CRIE. Esta vacina também é recomendada para os profissionais das unidades 

neonatais e pessoas do mesmo domicílio, para diminuir a disseminação viral e melhorar 

a proteção dos prematuros quanto à infecção por influenza16,30. 
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2.3- Fatores associados à atenção à saúde das CMBPN 

 

Todas as CMBPN deveriam ter um seguimento a longo prazo, e a literatura 

mostra que, se devidamente acompanhadas, são menores os déficits no crescimento e 

desenvolvimento9,31,32. Na Inglaterra, onde há um sistema de atenção primária 

praticamente universal, a taxa de seguimento dessas crianças é de 99%, devido a um 

processo de acompanhamento facilitado32. No Taiwan, o retorno dessas crianças variou 

entre 60-80% em diferentes períodos nos dois primeiros anos de vida, e a 

inacessibilidade às consultas foi o fator mais comum para o não-atendimento33. 

No Ambulatório de Acompanhamento do Recém-nascido de Alto Risco da 

Universidade Federal de Minas Gerais, constatou-se uma evasão em diferentes pontos 

do acompanhamento até o sexto ano de vida, e a taxa de comparecimento foi de 73,2%.  

A desmotivação dos pais para conseguir atendimento e a falta de uma estrutura 

organizada para garantir a continuidade entre o diagnóstico de intercorrências clínicas e 

a intervenção associou-se ao não-seguimento das crianças34. 

Por concentrarem altos índices de morbimortalidade e sequelas a longo prazo, as 

CMBPN demandam um grande consumo de recursos para atenção à saúde11. Fatores 

socioeconômicos, demográficos, condições biológicas dessas crianças e a estrutura da 

assistência podem determinar a utilização dos serviços de saúde e a qualidade da 

assistência. 

Entre os fatores demográficos, o tamanho e a estrutura familiar estão associados 

à utilização dos serviços de saúde, porém a direção do efeito depende do país em 

estudo. Assim, por exemplo, em países com sistema de saúde de acesso universal, os 

filhos de mães solteiras recebem um maior número de consultas. Porém, em países onde 

há dificuldades no atendimento à saúde, o mesmo grupo recebe assistência em menor 

proporção, deixando em evidência a desigualdade35. Os fatores socioeconômicos 

determinam também o acesso à saúde, principalmente se forem analisadas as 

necessidades em saúde e as características dos serviços. Os grupos mais pobres, que têm 

maior carga de enfermidades, tendem a utilizar menos os serviços de saúde se a 

acessibilidade ao sistema não é favorável. Novamente, as diferenças observadas entre os 

países manifestam a importância das políticas e sistemas de saúde. Em países onde a 

acessibilidade é universal, como a Inglaterra e o Canadá, as pessoas mais pobres têm 

maior acesso aos serviços. Nestes casos, o sistema funciona como um modificador de 
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efeito e promove a equidade. Em outros casos, os sistemas não conseguem diminuir as 

desigualdades, na população geral. Pessoas que possuem planos de saúde tendem a 

utilizar mais os serviços de saúde. Porém, como essa característica está associada ao 

poder aquisitivo para ingressar no plano, favorece a utilização apenas dos grupos menos 

necessitados, alimentando desta maneira a não-equidade 35. 

Um estudo realizado em Feira de Santana-Bahia verificou que filhos de mães 

com maior escolaridade se consultam mais e possuem o cartão da criança com as curvas 

de crescimento e dados do desenvolvimento preenchidos36. No entanto, publicações 

sobre a influência da situação socioeconômica na atenção à saúde das CMBPN não são 

frequentes na literatura, sendo as conclusões inconsistentes e refletindo mais as 

diferenças culturais em relação à atitude de procurar visitas médicas de 

acompanhamento. A baixa escolaridade paterna e o emprego não especializado, ter 

outros filhos e a dificuldade de conciliar as tarefas domésticas com a procura de atenção 

à saúde, ou de um ou ambos os pais faltarem ao trabalho para levar os bebês para visitas 

de acompanhamento, se incluem nos principais fatores explicativos para o não-

acompanhamento das CMBPN33. Neste sentido, é necessário que os serviços de saúde 

fiquem atentos para as condições ambientais, bem como adotem programas que incluam 

a busca ativa para essas crianças. Esses papéis são facilitados quando as unidades 

neonatais adotam práticas que permitem uma melhor comunicação entre os diferentes 

níveis de assistência9. 

 

 

2.4- Boas práticas para o acompanhamento da saúde 

 
As boas práticas possuem uma validação implícita de iniciativas bem sucedidas 

que podem contribuir na resolução de problemas de saúde da comunidade. Dentro do 

paradigma do atendimento humanizado à mãe e ao recém-nascido de baixo peso, um 

melhor relacionamento da equipe de saúde com a família, orientação quanto a cuidados 

individualizados, o fornecimento de dados para o conhecimento materno e também de 

outros níveis de assistência, e a garantia de referência e contarreferência são medidas 

recomendadas para o acompanhamento de sua saúde9. 
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Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso – Método Canguru 

 

O método mãe canguru foi implantado de forma pioneira  em 1979, frente a uma 

situação crítica de falta de condições para cuidados neonatais intensivos na Colômbia. 

Era um programa domiciliar baseado nos princípios de alta precoce independentemente 

do peso, desde que o bebê apresentasse condições clínicas estáveis; não-utilização de 

fórmulas infantis, e sim leite materno; incentivo ao contato pele a pele entre mãe e bebê, 

este em posição vertical; acompanhamento ambulatorial para monitorar o crescimento e 

o desenvolvimento. Apesar de inicialmente concebido para países com recursos 

limitados, este método tem se expandido pelo mundo pelas vantagens biológicas, sociais 

e psicoafetivas, pela percepção do estado de saúde da criança que proporciona à mãe, e 

pela indiscutível contribuição à prática do aleitamento materno. 

No contexto brasileiro, os primeiros serviços que utilizaram o método foram o 

Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, em 1992, e o Instituto Materno-Infantil de 

Pernambuco (IMIP), em 1993. A partir de 1997, quando o modelo adotado pelo IMIP 

foi reconhecido pela Fundação Getúlio Vargas na premiação “Gestão Pública e 

Cidadania”, houve uma considerável divulgação do método no Brasil, o que contribuiu 

para a sua definição como uma política pública com interesse na postura de 

humanização da assistência prestada. Porém, a implantação do método é dificultada por 

alguns obstáculos como a resistência dos profissionais às mudanças de rotinas, falta de 

leitos ou espaço físico para garantir o alojamento canguru e o ambulatório de 

seguimento dos bebês, sobrecarga de trabalho de equipes treinadas para repassar o 

treinamento, dificuldades em captar as mães, em manter uma relação interdisciplinar na 

equipe, em obter o compromisso familiar de retornar frequentemente, e a falta de 

recursos econômicos para reformas e visitas domiciliares. Estratégias de superação 

através de modalidades de treinamento variadas, participação de profissionais mais 

experientes, apoio gestor, flexibilização de regras, cordialidade das equipes de saúde e 

atividades lúdicas e educativas para as mães podem contribuir para a expansão do 

método37. 

É uma intervenção capaz de reduzir a mortalidade neonatal, mas estudos 

rigorosos randomizados são necessários para estabelecer o papel do método mãe 

canguru na mortalidade infantil, no desenvolvimento neuropsicomotor, crescimento 

somático e definir o verdadeiro custo econômico de sua implantação38. 
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O papel do grupo de apoio aos pais no seguimento de CMBPN  

 

O apoio aos pais é de fundamental importância durante a hospitalização no 

período neonatal e o período de transição para casa, podendo aproximar a imagem do 

bebê esperado com a do filho que nasceu com uma demanda de maiores cuidados. O 

sofrimento que envolve o nascimento de crianças prematuras permite afirmar que as 

repercussões familiares também demandam uma atenção considerável. Além do risco 

inerente às condições de nascimento, a vulnerabilidade social é mais bem compreendida 

quando as unidades hospitalares de internação neonatal atendem as mães 

acompanhantes e seus familiares, possibilitando a participação junto a um grupo de 

apoio multidisciplinar9,39-42. 

É importante avaliar e fornecer suporte aos sentimentos maternos no percurso 

entre o nascimento do bebê prematuro e a alta hospitalar. Informações sobre a saúde e o 

tratamento da criança, e o apoio recebido pela mãe podem influenciar no seu estado de 

ansiedade ante as situações estressantes nos cuidados ao seu filho39. Intervenção precoce 

individualizada para a família durante a hospitalização e a transição para casa pode 

reduzir o estresse e a depressão materna, melhorar a autoestima e também a interação 

com o bebê prematuro41. 

A recusa dos pais ao acompanhamento clínico das CMBPN é um fator que 

dificulta o comparecimento dessas crianças aos serviços de saúde33, e a existência de 

grupos de apoio ajuda a consolidar o vínculo da mãe com o bebê e obter informações 

sobre medidas de proteção ao desenvolvimento. Buarque et al., em um estudo 

qualitativo que investigou o significado do grupo de apoio para a família de recém-

nascidos de risco, ressaltaram a importância do conhecimento da história pré-natal e 

perinatal, familiar e pessoal dos pais, a fim de entender melhor o que cada família traz 

consigo, na sua trajetória de vida, para vivenciar o nascimento. E uma vez participantes 

de grupos de apoio, aumentam a chance de reconhecer as vulnerabilidades do prematuro 

e têm maior interesse no seu desenvolvimento após a alta hospitalar42. 

As estratégias governamentais no Brasil para melhorar o atendimento dessas 

crianças incluem educação em saúde para competências familiares de reconhecimento 

de sinais de risco, considerado um fator de proteção para a mortalidade infantil, e 

responsabilização pela continuidade da assistência até a solução dos problemas 

apresentados8. 
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Orientações quanto ao manuseio dos bebês e cuidados individualizados 

  

 Durante a internação do bebê na unidade neonatal, é frequente as mães 

apresentarem sintomas indicativos de ansiedade, disforia e depressão40. Esses 

sentimentos desagradáveis de tensão e apreensão podem influenciar a interação mãe-

filho e a trajetória do desenvolvimento do bebê prematuro. A provisão de suporte 

psicológico e de conhecimentos acerca do manuseio e cuidados em casa, oferecida na 

unidade neonatal no período de internação e durante a transição para alta, promove o 

reconhecimento dos bebês como seus41, a auto-confiança  para os cuidados,  bem como 

a motivação para alimentar no seio materno e o reconhecimento de situações de risco e 

possíveis soluções9.  

Apesar da escassez de estudos sobre a alimentação do prematuro após a alta, 

constatou-se que a mãe é capaz, se orientada, de retirar seu leite manualmente ou por 

ordenha mecânica diante da impossibilidade temporária do bebê de mamar no seio, e, 

quando consegue oferecer o leite coletado, tem sua ansiedade e estresse diminuídos 

prolongando a amamentação11. 

No acompanhamento os familiares necessitam de informações sobre a labilidade 

térmica das CMBPN, de como reconhecer sinais de hipotermia e como evitá-la durante 

os procedimentos de higiene, quando o bebê fica mais exposto ao frio. Uma outra 

ocorrência a ser considerada é a apnéia do prematuro que pode ser definida como a 

interrupção do fluxo de ar pelas vias aéreas por 20 segundos ou acompanhada de 

bradicardia e queda da saturação de oxigênio. É importante orientar que o prematuro é 

sensível a estímulos que regulam a frequência e a profundidade do padrão respiratório. 

A resolução da apnéia da prematuridade está frequentemente associada com a 

alimentação no seio e ao adequado controle da temperatura11. 

A posição para dormir é uma condição associada à síndrome de morte súbita do 

lactente (SMSL), que incide três vezes mais em CMBPN em relação aos bebês nascidos 

com peso adequado. Com o objetivo de identificar qual a posição preferencial para 

dormir adotada nos hospitais e como essas posições são orientadas aos pais de recém-

nascidos visando a prevenção de SMSL, foi realizado um estudo multicêntrico em 

hospitais selecionados com programas de residência em pediatria. A posição supina ao 

dormir e orientações para prevenção da SMSL não têm sido realizadas na rotina dos 

hospitais pesquisados. Entretanto, o aleitamento materno e a importância da
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amamentação foram enfatizados em 100% das instituições pesquisadas e 

recomendações sobre evitar fumo, em 85%; mas foi a posição lateral ao dormir a 

recomendação feita como segura em 67% dos casos43.  

O refluxo gastroesofágico, embora não se conheça sua real magnitude nos 

recém-nascidos prematuros, pode provocar dificuldades no crescimento, pneumonia 

recorrente e anemia por sangramento do esôfago. Esta é uma situação que pode ser 

contornada por meio de terapêutica conservadora, a utilização de drogas procinéticas e a 

administração de dieta em pequenas quantidades quando o aleitamento materno não for 

estabelecido9. 

 

Relatório de alta para o seguimento ambulatorial 

 

No momento da alta, é importante que as informações a respeito das condições 

de nascimento, intercorrências do período de internação, orientações quanto à 

administração de medicamentos, imunizações, alimentação e tratamentos especializados 

sejam registradas no relatório de alta, para nortear a atenção básica em relação às linhas 

de cuidados necessárias9. Uma vez entregue à família, o relatório deve chegar ao 

profissional de saúde da comunidade o mais breve possível, até o 5º dia após a alta, para 

que a equipe de saúde se familiarize com as instruções e reforce as orientações em 

visitas subsequentes. A transferência de informações para cuidadores da atenção 

primária e do seguimento de risco pode contribuir para o sucesso do acompanhamento 

após a alta das crianças prematuras11.  

São escassas as publicações acerca do preenchimento desses documentos e da 

repercussão na continuidade da assistência, mas há referência de que somente 16% das 

crianças que morreram no primeiro ano de vida no Colorado, independentemente do 

peso ao nascer, receberam alta com seu estado de risco identificado44. 

 

Agendamento de consultas 

 

 Outro aspecto importante se refere à acessibilidade a serviços de saúde através 

do pré-agendamento de consultas. Todas as mães de CMBPN deveriam ter seu 

acompanhamento enfatizado. A literatura relata que crianças que tiveram suas consultas 
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marcadas antes da alta comparecem com maior frequência às consultas de 

acompanhamento23,33. 

O mesmo não foi observado em um estudo prospectivo baseado na triagem 

visual de recém-nascidos em três maternidades públicas de Pernambuco, onde somente 

20% dos encaminhados compareceram à consulta especializada. Esta investigação 

observou que a retinopatia da prematuridade foi o fator prevalente para doença ocular e 

serviu para alertar sobre a importância de ser feita uma orientação mais enfática aos pais 

e pediatras nas unidades de internamento neonatal, quanto à necessidade de seguimento 

desses casos, evitando casos de cegueira irreversível45.  

Em outros estudos de seguimento de prematuros, a taxa de acompanhamento 

também variou de acordo com a possibilidade de marcação de consultas 31,34. 

 

Disponibilidade de referência e contrarreferência 

 

A atenção primária é muito importante na cadeia de cuidadores da saúde de 

CMBPN, mas especialistas em neonatologia, pneumologia, oftalmologia, 

desenvolvimento, entre outros, também devem participar dessa atenção, quando 

necessário. Cada especialista provê a resolução de questões dentro de sua área de 

atuação, e à atenção primária cabe coordenar a utilização dessas especialidades dentro 

de uma perspectiva mais ampla de cuidados11.  

De uma forma geral, a referência implica a transferência de um determinado 

caso para um nível mais central do sistema a partir de um serviço de saúde. Essa 

referência, porém, consiste numa comunicação nos dois sentidos, ou contrarreferência, o 

que implica uma interação dinâmica entre os diferentes níveis do sistema de saúde. 

Além do intercâmbio de registros médicos, por escrito, recomenda-se a comunicação 

pessoal. Essas rotinas têm imediata repercussão na melhora da qualidade da assistência 

médica oferecida, bem como a educação de todos os envolvidos nesse processo de 

referência e contrarreferência46. O relatório de alta computadorizado e o cartão da 

criança preenchido facilitam a transferência de informações entre os profissionais 47. 

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, compete ao município definir, no 

âmbito municipal ou regional, os serviços disponíveis para realização de consultas com 

agenda aberta e especializadas, serviços de apoio diagnóstico e internações hospitalares. 

A responsabilidade pelo acompanhamento deve ser mantida em todo o processo de
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referência e contrarreferência. Assim, devem existir normas e procedimentos claros de 

por quem, por que, como e quando a referência ou contrarreferência realizar-se-á. Para 

que isso ocorra, cada unidade de saúde precisa ter conhecimento sobre os 

estabelecimentos disponíveis e sua competência apropriada, nos diferentes níveis, 

dentro de cada área de captação12. 

 

2.5- Conclusão 
 

A atenção integral termina por prover as CMBPN de cuidados básicos, 

reconhecendo e procurando eliminar barreiras para a continuidade da assistência 

iniciada nas unidades de internamento neonatal. Pode interferir na percepção que os pais 

têm de suas crianças, ajudando-os na condução das vulnerabilidades no ambiente 

familiar e, através de uma interação dinâmica com os diferentes níveis de assistência, 

permite que recebam as intervenções necessárias capazes de atenuar as condições 

adversas do nascimento48. Uma boa comunicação entre os prestadores de serviços de 

saúde, planos de alta hospitalar e recursos para o acompanhamento fazem da assistência 

às CMBPN um verdadeiro desafio, dentro da visão holística de saúde47. 

A acessibilidade aos serviços de saúde permitirá a detecção precoce de 

problemas que podem ser minimizados com o seguimento das CMBPN, cuja 

intervenção contribuirá para alcançar um mais elevado potencial de crescimento e 

desenvolvimento, com uma vida produtiva e maior integração na sociedade9. 
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Resumo 

Objetivos: identificar o perfil do acompanhamento das crianças com muito 

baixo peso ao nascer (CMBPN), através da verificação de orientações prestadas às mães 

na unidade neonatal, dos recursos mínimos fornecidos nessa unidade para viabilizar o 

seguimento ambulatorial e da frequência de realização de práticas de assistência após a 

alta hospitalar, além de avaliar os fatores associados a essa assistência. 

Métodos: estudo descritivo no qual foram estudadas 53 crianças e suas 

respectivas mães. As mães foram entrevistadas no domicílio quanto às condições 

socioeconômicas, demográficas e de assistência à saúde a suas crianças. A atenção à 

saúde foi avaliada com a elaboração de um índice utilizando 16 variáveis relacionadas 

ao perfil dessa assistência. 

Resultados: o índice de atenção à saúde considerado inadequado (≤ 7 pontos) foi 

observado em 17% das CMBPN. Verificou-se uma associação significativa de atenção 

inadequada com mães pertencentes a estratos de renda familiar per capita e de 

escolaridade mais baixos, com menor número de consultas ao pré-natal e maior número 

de filhos, que não amamentavam na época da entrevista, e entre as crianças com um 

maior tempo de permanência na unidade neonatal. 

Conclusões: o acompanhamento da saúde das CMBPN foi considerado precário, 

predispondo-as a uma maior vulnerabilidade e risco de morrer, o que deve ser 

considerado nas políticas de saúde pública atuais. Há a necessidade de uma maior 

incorporação de conhecimentos específicos pelos profissionais de saúde voltados para a 

assistência dessas crianças, como também ampliar a disponibilidade de recursos para 

esse fim. 

Palavras-chave: muito baixo peso; atenção ao prematuro; seguimento do 

prematuro; condições socioeconômicas familiares; crescimento.

3. Acompanhamento da saúde de 
crianças com muito baixo peso ao 
nascer em Maceió, Nordeste do Brasil
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Abstract 
Objectives: to identify the profile of health care provided to the very low 

birthweight (VLBW) infants by verifying the practices and guidelines provided to the 

mothers at the neonatal unit toward child care, as well as the minimum resources given 

to enable the follow-up, the frequency of implementation of practices of care after 

hospital discharge, and to assess the factors associated with health assistance. 

Methods: this is a descriptive study with 53 infants with their respective 

mothers. They were interviewed during household visits about socioeconomic and 

demographic conditions and the health care of their infants. The health care was 

evaluated with the development of an index using 16 variables related to the 

characteristics of this assistance. 

Results: the index of health care considered inappropriate (≤ 7 points) was found 

in 17% of the VLBW infants. There was a significant association of low scores with 

mothers having lower family per capita income and educational level, attending fewer 

ante-natal care consultations, with higher number of children, and among mothers who 

had already stopped breastfeeding at time of the interview and those infants with longer 

duration at the neonatal unit.  

Conclusions: the health care of VLBW infants was considered inadequate, 

predisposing them to higher vulnerability and risk of death, which should be considered 

in the current public health policies. There is need for greater inclusion of specific 

knowledge by health professionals involved to infant care, but also expand the 

availability of resources for this purpose. 

Key words: very low birthweight; preterm health care; follow-up of preterm 

infants; family socioeconomic conditions; growth.

Health care of very low birthweight 
infants in Maceió – Northeast Brazil 
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Introdução 
 

 

A elevação da taxa de sobrevivência de crianças prematuras, especialmente 

entre os recém-nascidos com muito baixo peso, tem sido observada em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento1-3. A vulnerabilidade desses bebês, o risco de 

morrer e a incidência de sequelas decorrentes das condições de nascimento fazem 

despertar para a necessidade de um seguimento e avaliação do prognóstico a longo 

prazo4. 

Conhecimentos sobre as circunstâncias clínicas e provisão de cuidados incluem 

suporte nas dificuldades de crescimento, desenvolvimento e alimentação, retinopatia e 

problemas de audição, assistência diante de problemas respiratórios e recomendações 

especiais na imunização5-7. 

A assistência às crianças nascidas com muito baixo peso (CMBPN) é foco atual 

de interesse e preocupação, pois sua sobrevida reflete a estrutura de atendimento à 

gestante e ao recém-nascido nas diversas regiões e países do mundo4. Um atendimento 

diferenciado a esse grupo de crianças é preconizado pela Secretaria de Assistência à 

Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, que recomenda a priorização da assistência 

com um fluxo ágil, oportuno e articulado até sua completa recuperação, uma 

comunicação entre os níveis de assistência através de relatórios de atendimento e a 

caderneta de saúde da criança, bem como orientações à mãe e à família desde o pré-

natal8. 

As unidades de terapia intensiva neonatal do setor público foram implantadas 

em Alagoas a partir de 1996 e desde então não foi feito um estudo sobre a atenção à 

saúde das CMBPN após a alta hospitalar. Este artigo objetiva identificar o perfil do 

acompanhamento da saúde de crianças com muito baixo peso ao nascer, através da 

verificação das orientações prestadas às mães na unidade neonatal, dos recursos 

mínimos fornecidos nessa unidade para viabilizar o seguimento ambulatorial e da 

frequência de realização de práticas de assistência após a alta hospitalar, além de avaliar 

os fatores associados a essa assistência. 



Melo, Ana Maria Cavalcante              Circunstâncias clínicas no seguimento... 
  Artigo original   
 

 

42

 

Métodos 
 

Local do estudo 

O estudo foi realizado em Maceió, capital de Alagoas, que possui uma 

população de cerca de 924.000 habitantes distribuídos em 511 km2 e conta com 12 

maternidades, 2 públicas e 10 do setor privado. Os leitos hospitalares para cuidados 

neonatais intensivos e intermediários não atendem à demanda da população e, 

atualmente, apenas as unidades neonatais das duas universidades estão habilitadas para 

atendimento aos recém-nascidos do SUS e três outras unidades atendem a população de 

pacientes com convênios de saúde e particulares9.  Em 2005, o percentual de crianças 

com baixo peso ao nascer foi de 8,4%, 5,4% nasceram de parto prematuro e 1,2% com 

muito baixo peso10. 

O seguimento especializado dos bebês de risco após a alta hospitalar na rede 

pública é apenas oferecido nas duas universidades. A atenção primária é feita nas 56 

unidades básicas de saúde (UBS), das quais 17 funcionam como unidades de saúde, 32 

como unidades de saúde da família e 7 como unidades mistas, distribuídas em 7 distritos 

sanitários. O Programa Saúde da Família consiste de 79 equipes e abrange 26% da 

população de Maceió. O município conta ainda com um posto de assistência médica no 

centro da cidade, sem vínculo distrital específico, onde funciona um serviço público de 

estimulação precoce. 

 
Desenho do estudo e amostra 

Trata-se de um estudo observacional, descritivo com componente analítico, 

realizado com 53 crianças nascidas e residentes em Maceió, com peso < 1.500g e que 

sobreviveram até o momento da entrevista, e suas respectivas mães. Essas crianças 

pertenciam ao grupo-controle de um estudo do tipo caso-controle que teve como 

objetivo identificar os fatores relacionados à atenção à saúde das gestantes e dos recém-

nascidos que contribuem para a mortalidade neonatal em Maceió. A gemelaridade foi 

utilizada como critério de exclusão neste estudo devido à elevada taxa de mortalidade 

neonatal neste grupo de crianças. 

 
Operacionalização da coleta de dados 

Primeiramente realizou-se um estudo-piloto com a entrevista de 10 mães, a fim 

de avaliar a qualidade das questões e treinamento das entrevistadoras. Em seguida foi 
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iniciada a coleta de dados por uma equipe de 4 entrevistadoras, funcionárias da 

Secretaria Municipal de Saúde de Maceió e membros do Programa de Redução de 

Mortalidade Infantil, que perdurou de março de 2007 a julho de 2008. 

A relação dos nascimentos e óbitos neonatais era obtida semanalmente na 

Coordenação de Vigilância de Óbitos Infantis da Secretaria Municipal de Saúde de 

Maceió por uma assistente da pesquisa, quando eram coletados os endereços das 

crianças nascidas com peso <1.500g para realização da visita domiciliar, quando as 

mães eram entrevistadas. A idade média das crianças durante a entrevista materna foi de 

5 meses (DP=3).  

Durante a coleta de dados era realizada reunião quinzenal na Secretaria 

Municipal de Maceió com a equipe de entrevistadoras para revisão dos questionários e 

correção de inconsistências. Houve necessidade de visitas eventuais às maternidades 

para obtenção de dados complementares no prontuário, especialmente quanto à idade 

gestacional. Segundo a rotina das maternidades, as crianças são pesadas logo após o 

nascimento e utilizam-se os métodos de Capurro ou Ballard para avaliação da idade 

gestacional e a curva de crescimento fetal de Lubchenco para definir a adequação do 

peso ao nascer em relação à idade gestacional. 

Para reduzir o viés recordatório e favorecer a obtenção de dados fidedignos 

eram solicitados o cartão da gestante, a caderneta de saúde da criança e o relatório de 

alta no momento da entrevista. Para as entrevistas maternas utilizaram-se questionários 

com perguntas fechadas e pré-codificadas sobre os seguintes fatores: 

 

Condições socioeconômicas, demográficas e de saúde reprodutiva maternas 

Idade, escolaridade, renda familiar per capita, disponibilidade de plano de saúde, 

coabitação com o pai da criança, número de pessoas no domicílio, ocupação materna, 

realização de pré-natal, paridade, prática do aleitamento materno. 

 

Fatores biológicos e de saúde dos recém-nascidos 

Peso ao nascer, sexo, idade gestacional, classificação do peso segundo idade 

gestacional, tempo de permanência hospitalar, ocorrência de reinternações hospitalares, 

idade da criança na entrevista. 
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Índice de atenção à saúde da criança com muito baixo peso ao nascer  

O índice de atenção à saúde do recém-nascido com muito baixo peso (IAS) foi 

elaborado com as variáveis relativas às ações para atenção à saúde, subdivididas em três 

áreas: 

a) Prática e orientações maternas na unidade neonatal: participação em grupo de 

apoio familiar, orientações sobre reconhecimento de sinais de risco para atendimento 

imediato, cuidados e manuseios individualizados (higiene, posição no berço para 

dormir, cólicas e regurgitações), incentivo ao aleitamento materno. 

b) Recursos para seguimento ambulatorial: fornecimento de relatório de alta 

com letra legível, agendamento de consulta para o seguimento no ambulatório após a 

alta hospitalar. 

c) Realização de práticas de assistência após a alta hospitalar: controle do peso 

até o 8º dia após a alta hospitalar, teste do pezinho e de triagem para déficit auditivo, 

esquema vacinal atualizado, uso de imunobiológicos especiais, uso de ferro e 

vitamínicos, consulta com o pediatra e com o oftalmologista. 

Quando a variável relacionada ao atendimento era ausente codificava-se com 

zero (0) e, quando presente, com um (1). A soma total dos códigos positivos resultou 

num índice que pode variar de 0 a 16 pontos. 
 

Processamento e Análise dos dados 

Os dados eram pré-codificados e a verificação da qualidade do preenchimento 

dos questionários realizada regularmente, com repetição parcial de 5% das entrevistas. 

O processamento dos dados foi feito em dupla entrada para validação da digitação, 

utilizando-se o programa estatístico EPI-INFO, versão 6.04 (CDC, Atlanta, USA). 

O índice de atenção à saúde da criança nascida com muito baixo peso foi 

elaborado utilizando-se o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 

13.0. Este índice foi categorizado, tomando-se o valor de -1 DP (2,9 pontos) em relação 

à média (10 pontos), definindo-se como pior assistência  a categoria com pontuação ≤ 7. 

A associação entre o IAS e as variáveis socioeconômicas e demográficas maternas e as 

características dos recém-nascidos foi verificada através do teste do qui-quadrado. Foi 

considerado diferença com significância estatística entre os grupos quando o valor de p 

≤0,05.
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Considerações éticas 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Alagoas em 3 de abril de 2008, processo nº 000439/2008-49. As mães eram 

entrevistadas após receberem explicação dos objetivos da pesquisa e assinarem o termo 

de consentimento livre e esclarecido. 

 

Resultados 
Durante a realização da coleta de dados a Secretaria de Saúde recebeu 73 

declarações de crianças nascidas vivas de gestação única com peso abaixo de 1.500g, 

residentes em Maceió, e que não foram a óbito no período neonatal. Houve uma perda 

de 18 crianças (24,6%): 15 endereços que não foram localizados e 3 mães que não mais 

residiam na capital. 2 crianças haviam falecido após a alta hospitalar, na época da 

entrevista. Portanto, a amostra deste estudo foi constituída por 53 crianças e suas 

respectivas mães. 

Verificou-se que 23% das mães freqüentaram a escola por um período de apenas 

4 anos e suas famílias apresentavam um baixo rendimento, pois a maioria (64%) 

possuía uma renda familiar per capita ≤0,50 salário mínimo, 30%  não coabitavam com o 

pai da criança e 59%  não tinham um trabalho remunerado. Cerca de ¼ da amostra era 

constituído por adolescentes, 59% eram primíparas e uma proporção semelhante 

frequentou a assistência pré-natal com 4 ou menos consultas (Tabela 2). 

Quanto às características das crianças, 34% nasceram com peso menor que 

1.250g, 59% eram do sexo feminino, 89% possuíam idade gestacional abaixo de 35 

semanas e 30% eram pequenas para a idade gestacional. À época da entrevista, 21% 

estavam com idade superior a 6 meses de vida (Tabela 3). 

A tabela 1 apresenta as frequências de realização de algumas ações preconizadas 

na assistência às CMBPN durante sua permanência na unidade neonatal e após a alta 

hospitalar. Chama a atenção nesta tabela o baixo percentual da participação de mães em 

grupos de apoio às famílias de recém-nascidos pré-termo (28%) e do uso de 

imunobiológicos especiais (6%). O índice de atenção à saúde (IAS) das CMBPN, criado 

a partir desses dados, demonstrou um percentual de 17% de crianças com uma 

pontuação ≤7. A média do IAS foi 10 pontos (DP=2,9). 
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Tabela 1 - Frequências de realização de ações preconizadas no atendimento das 53 
crianças com muito baixo peso ao nascer. Maceió-AL, 2008. 

 

 

A tabela 2 apresenta a associação entre as características socioeconômicas, 

demográficas e de saúde reprodutiva maternas com o IAS das CMBPN. Verifica-se que 

as CMBPN filhos de mães com menor escolaridade e renda familiar per capita 

apresentaram um percentual significantemente maior com baixo IAS. O mesmo foi 

observado entre as mães com menos de quatro consultas durante o pré-natal, mais de 

três filhos e que não aleitavam ao seio na época da entrevista.  Observou-se uma 

tendência de apresentar IAS mais baixo entre as crianças cujos pais não coabitavam 

(p=0,08).

Variáveis n % 
 
Práticas e orientações na unidade neonatal   

Participação das mães em grupos de apoio 15 28,3 
Reconhecimento de sinais de risco 33 62,3 
Incentivo à amamentação 46 86,8 
Cuidados com a higiene 48 90,0 
Posição no berço para dormir 47 88,7 
Manuseio com cólicas e regurgitações 45 84,9 
 
Disponibilidade de recursos para seguimento ambulatorial   

Relatório de alta com letra legível 39 73,6 
Agendamento de consulta na alta hospitalar 39 73,6 
 
Realização de práticas de assistência após a alta hospitalar    

Avaliação ponderal até o 8º dia após a alta 23 43,4 
Teste do pezinho 47 88,7 
Triagem para déficit auditivo 12 22,6 
Esquema vacinal atualizado 46 86,8 
Uso de imunobiológicos especiais  3 5,7 
Uso de ferro e vitamínicos  33 62,3 
Consulta com o pediatra 30 56,6 
Consulta com o oftalmologista 24 45,3 



Melo, Ana Maria Cavalcante              Circunstâncias clínicas no seguimento... 
  Artigo original   
 

 

47

 

Tabela 2 – Associação entre as condições socioeconômicas, demográficas maternas e o 
índice de atenção à saúde das crianças com muito baixo peso ao nascer. Maceió-AL. 

Escolaridade (anos de estudo)        
0 – 4       12     22,6 5     41,7     7       58,3 
5 – 8       19     35,9 2     10,5    17      89,5 
 > 8        22     41,5 2      9,1    20      90,9 

 0,03 

Renda familiar per capita (salário 
mínimo)* 

    

< 0,25       18      36,0 6     33,3    12     66,7 
0,25 – 0,5       14      28,0 1      7,1    13     92,9 
≥ 0,5       18      36,0 1      5,6    17     94,4 

0,04 

Ocupação materna        
Dona de casa    31     58,5 6     19,4 25      80,6 
Trabalho fora do lar    22     41,5 3     13,6 19      86,4 

0,44 

* 3 casos sem informação (1 salário mínimo = R$380,00)

      Total     _   Índice de atenção à saúde_ 
1 - 7   8 -16 Variáveis          N         % 

n        % n        % 
    p 

Disponibilidade de plano de saúde        
Não       44     83,0 9       20,5 35    79,5  
Sim          9     17,0 0        0,0 9     100,0  
Coabitação com pai        
Não       16    30,2 5     31,2 11    68,8 
Sim        37    69,8 4     10,8 33    89,2 

0,08 

Número de pessoas no domicílio        
≥ 5       11    20,8 2      18,2 9      81,8 
< 5       42    79,2 7      16,7 35    83,3 

0,60 

Idade materna (anos)     
< 20       14     26,4        1      7,1     13      92,9 
≥ 20       39     73,6 8     20,5 31      79,5 

0,24 

Realização do pré-natal    
≤ 4 consultas          31    58,5 8       25,8 23        74,2 

 

> 4 consultas          22    41,5 1        4,5 21        95,5 0,04 
Paridade    
> 3           7    13,2 4       57,1 3         42,9 

  

2 – 3          15    28,3 3       20,0 12       80,0 0,005 
1          31    58,5 2        6,5 29       93,5  
Prática do aleitamento materno 
na entrevista 

    

Não         31    58,5         8      25,8 23      74,2 
Sim          22    41,5 1      4,5 21      95,5 

0,04 
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Na Tabela 3 verifica-se que o peso ao nascer, sexo, idade gestacional e 

adequação do peso em relação à idade gestacional não apresentaram associação 

significante com o IAS. As crianças que permaneceram internadas nas unidades 

neonatais por mais de 30 dias apresentaram o IAS significantemente mais baixo quando 

comparadas com as que tiveram menor duração de permanência hospitalar. Verifica-se 

que a idade das crianças no momento da entrevista não foi uma circunstância 

relacionada com a realização de práticas de assistência à saúde. 

 
Tabela 3 – Associação entre as características das crianças nascidas com muito baixo 
peso e o índice de atenção à saúde, Maceió-AL, 2008 

Total   Índice de atenção à saúde 
 1-7 8-16 Variáveis 

N     % 
  n       % n         % 

p 

Peso de nascimento (g)      
< 1250 18      34,0  3       16,7 15       83,3 
≥ 1250 35     66,0  6       17,1 29       82,9 

0,64 

Sexo      
Feminino 31     58,5  6      19,4 25      80,6 
Masculino 22      41,5  3      13,6 19      86,4 

0,44 

Idade gestacional (semanas)      
< 35 47      88,7  8      17,0 39      83,0 
≥ 35 6       11,3  1     16,7 5      83,3 

0,73 

Classificação por peso/idade 
gestacional       
PIG 16       30,2  3      18,8 13      81,2 
AIG 37      69,8  6      16,2 31      83,8 

0,55 

Tempo de permanência na 
unidade neonatal (dias)      
≥ 30 27       51,0  8      29,6 19      70,4 
< 30 26      49,0     1       3,8 25      96,2 

0,01 

Reinternações      
Sim 6        11,3  2      33,3 4     66,7 
Não 47        88,7     7     14,9 40     85,1 

0,27 

Idade da criança na 
entrevista (meses)      
1-3 13      24,5  0      0,0   13     100,0 
4-6 29      54,7    9      31,0   20      69,0 
7-16 11       20,8   0     0,0 11      100,0  
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Discussão 

Esta pesquisa foi desenvolvida na capital de Alagoas, um estado com grandes 

disparidades na distribuição de bens e baixo índice de desenvolvimento humano. Dentre 

os indicadores de saúde, a mortalidade infantil para os nascidos vivos residentes em 

Maceió/2005 foi 22/1.000, tendo 69% dos óbitos ocorrido no período neonatal. O 

percentual de crianças que morreram com muito baixo peso ao nascer  foi 12,6%, no 

entanto houve uma subnotificação do peso de nascimento em 45% das declarações de 

óbitos infantis11, dificultando a visualização da sobrevivência dessas crianças e o 

planejamento de ações para o acompanhamento de sua saúde.  

As mães do presente estudo apresentaram condições socioeconômicas precárias, 

pois apenas metade freqüentou a escola por mais de 8 anos e cerca de dois terços tinham 

um rendimento familiar mensal per capita menor que meio salário mínimo, sendo um 

quarto da amostra constituído por adolescentes. As CMBPN são reconhecidas pela alta 

incidência de anormalidades no crescimento e desenvolvimento, o que demanda um 

atendimento diferenciado, especialmente entre as crianças de classe socioeconômica 

mais baixa, para identificação daquelas com maior vulnerabilidade e risco de morrer12. 

Analisando isoladamente os indicadores relacionados às práticas e orientações 

preconizadas na unidade neonatal, foi observada uma baixa participação das mães em 

grupos de apoio para a família de recém-nascidos de risco. A atenção aos sentimentos 

maternos e intervenção precoce individualizada para a família durante a hospitalização e 

a transição para casa podem reduzir o estresse e a depressão materna, melhorar a 

autoestima e também a interação com o bebê prematuro. E uma vez participantes de 

grupos de apoio, aumentam a chance de reconhecer suas vulnerabilidades e têm maior 

interesse no seu desenvolvimento após a alta hospitalar13,14. 

Orientação recebida pela mãe na unidade neonatal no reconhecimento de sinais 

de alerta para atendimento imediato do bebê foi outro aspecto avaliado neste estudo, 

condição recomendada pelo Programa Nacional de Atenção Humanizada ao Recém-

Nascido de Baixo Peso do Ministério da Saúde como um dos critérios de alta 

hospitalar12. Cerca de dois terços das mães relataram ter recebido esse tipo de 

informação no período de transição para casa. Devido ao maior risco de mortalidade 

pós-neonatal por infecções pulmonares nas CMBPN5,15, a orientação às mães sobre 

quando procurar atendimento imediato é um recurso que precisa ser enfatizado pelos 

profissionais de saúde na cidade de Maceió. 



Melo, Ana Maria Cavalcante              Circunstâncias clínicas no seguimento... 
  Artigo original   
 

 

50

 

Em relação aos recursos que facilitam o seguimento ambulatorial após a alta 

hospitalar, verificamos que o fornecimento do relatório de alta com letra legível pela 

unidade neonatal foi informado por 74% das mães. Talvez a sobrecarga de trabalho e a 

pressa em disponibilizar o leito hospitalar contribuam para que o neonatologista não 

atente para a importância desse recurso de comunicação e conceda a alta hospitalar sem 

um relatório claro, contendo dados relevantes e necessários para o seguimento das 

CMBPN. Como a rotina de intercâmbio de registros médicos tem imediata repercussão 

na qualidade da assistência à saúde após a alta hospitalar16, essa prática precisa ser 

melhorada entre os profissionais de saúde, facilitando o processo de integralidade. 

O agendamento de consulta ambulatorial antes da alta hospitalar, outro recurso 

facilitador do acompanhamento dessas crianças, foi realizado em proporção semelhante 

ao do fornecimento do relatório de alta. A utilização desse recurso precisa ser ampliada 

nas unidades neonatais do presente estudo, pois a literatura relata que o principal motivo 

de as crianças não comparecerem à consulta de seguimento é a sua inacessibilidade17, e 

que crianças com a consulta marcada antes da alta comparecem com maior frequência 

aos serviços para acompanhamento de retinopatia da prematuridade18.  

Após a alta da unidade neonatal é indispensável que as CMBPN permaneçam 

com acompanhamento regular a nível ambulatorial. Dentre as recomendações nessa fase 

tem-se o acompanhamento do crescimento. Adequadas intervenções podem ser feitas 

precocemente quanto ao ganho de peso, diante das primeiras dificuldades alimentares 

que surgirem em casa, inclusive em relação à amamentação. Segundo a Norma de 

Atenção Humanizada do Recém-Nascido de Baixo Peso do Ministério da Saúde do 

Brasil12, as crianças deveriam ter um retorno mínimo semanal de consultas até 

alcançarem o peso de 2.500g. Em nosso estudo as mães informaram que seus bebês 

receberam avaliação ponderal até o 8º dia após a alta em apenas 43% dos casos. Isso 

demonstra uma falha do encaminhamento das CMBPN para unidades de referência e/ou 

destas em realizarem este acompanhamento. Os bebês nascidos com muito baixo peso 

apresentam uma recuperação lenta e tardia de seu crescimento com elevado risco de 

fazê-lo inadequadamente nos primeiros anos de vida, reforçando a importância de um 

monitoramento regular com intervenções apropriadas4. 

Quanto ao esquema vacinal, as vacinas utilizadas se resumiram às do calendário 

vacinal básico preconizado pelo Ministério da Saúde. Apesar de os imunobiológicos 

especiais serem gratuitamente acessíveis nos Centros de Referência de Imunobiológicos 
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Especiais (CRIE), só 5,7% das CMBPN receberam a vacina contra pneumococos, 

indicada pelo risco de reinternações hospitalares e de doenças bacterianas invasivas, 

e/ou contra a gripe influenza, sendo a maioria destes assistidos com plano de saúde 

privado. Esse achado, corroborando a literatura19, pode ser devido ao conhecimento 

inadequado dos profissionais de saúde sobre a segurança e resposta imune dessas 

vacinas, como também por subestimar os riscos dessas infecções nas CMBPN.  

A triagem auditiva neonatal ainda não foi implantada para os pacientes do SUS 

em Alagoas. Apenas 23% das crianças de nossa amostra fizeram avaliação para déficit 

auditivo, a maioria com plano de saúde privado. A literatura vigente considera o peso ao 

nascer menor que 1.500g um fator de risco para surdez, embora esse achado não seja 

constante e o seu maior ou menor significado dependa das populações avaliadas, bem 

como das condições de atenção neonatal. É possível que a própria prematuridade 

caracterizada por imaturidade universal dos sistemas, particularmente do sistema 

nervoso central, possa contribuir para a ocorrência menor de respostas do tipo atenção 

ao som, durante a internação na unidade neonatal20. Portanto, as CMBPN atendidas pelo 

SUS apresentam maior risco de não ter um déficit auditivo diagnosticado precocemente, 

comprometendo o seu desenvolvimento. 

Quanto à avaliação oftalmológica, cerca de metade das crianças a haviam feito 

até a época da entrevista. A avaliação oftalmológica inicial pode ter sido realizada 

durante a hospitalização na unidade neonatal, mas não houve continuidade no 

acompanhamento da função visual após a alta. A visita ao oftalmologista é necessária 

devido à possibilidade de alterações oftalmológicas como a retinopatia da 

prematuridade, o estrabismo e os erros de refração, comprometimento cortical e 

glaucoma nas CMBPN21. Essas ocorrências são influenciadas pelo nível de cuidados 

recebidos durante a permanência na unidade neonatal22. Este tipo de consulta foi 

realizado com maior frequência entre as crianças que dispunham de plano de saúde 

privado (dados não apresentados), ficando as CMBPN atendidas pelo SUS mais 

expostas a alterações visuais decorrentes das condições de nascimento.  

Os prematuros apresentam armazenamento deficiente de ferro e vitamina A. O 

uso suplementar de ferro, para prevenir a anemia da prematuridade, e de vitamina A, de 

importante ação no crescimento e diferenciação das células epiteliais mantendo a 

integridade do epitélio respiratório, deveria ser uma rotina entre as CMBPN23, mesmo 

em condições ideais de alimentação, isto é, recebendo leite materno24. Apenas dois
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terços das crianças deste estudo faziam uso desses medicamentos no momento da 

entrevista. Os motivos do não-cumprimento dessa recomendação poderiam ser a 

ausência de prescrição por falta de conhecimento médico, a prescrição sem o 

fornecimento das devidas orientações quanto ao tempo de uso, ou ainda, a 

indisponibilidade desses medicamentos para doação. A possibilidade do 

desenvolvimento de anemia e hipovitaminose A só aumentam o risco de prejuízos no 

crescimento e desenvolvimento. 

Apesar de ser o médico pediatra considerado um recurso humano importante 

para o acompanhamento de bebês de risco25,26, o acesso das CMBPN à consulta com 

esse profissional ocorreu em apenas de 57% delas. O pediatra é um especialista com 

pouca acessibilidade na conjuntura atual, e é provável que a enfermagem, tendo 

assumido a puericultura dos programas assistenciais do governo, e os clínicos do 

Programa Saúde da Família estejam acompanhando essas crianças. A detecção precoce 

de atraso no crescimento e desenvolvimento nesses bebês e o encaminhamento para 

intervenção em tempo hábil poderiam ser procedimentos mais factíveis se feitos por 

profissionais treinados em acompanhamento de bebês de risco25. 

A agregação dos indicadores relacionados às práticas e orientações oferecidas às 

mães na unidade neonatal, à disponibilidade de recursos para facilitar o seguimento 

ambulatorial e à realização de práticas de assistência após a alta hospitalar em um índice 

de assistência à saúde de CMBPN, permitiu explorar os marcadores a ele associados. 

Esse índice, no entanto, necessita ser validado objetivando avaliar a sua acurácia em 

identificar a qualidade da assistência à saúde de CMBPN. 

Dentre as condições socioeconômicas analisadas como possíveis determinantes 

do índice de assistência à saúde das CMBPN, verificou-se que a baixa escolaridade 

materna e renda familiar foram identificadas como marcadores para uma maior 

frequência de crianças apresentando pontuação mais baixa desse índice, indicando uma 

assistência mais precária. A literatura mostra que os fatores socioeconômicos 

determinam a utilização de serviços de saúde, e as diferenças observadas na qualidade 

dessa assistência entre grupos de países manifestam a importância das políticas e dos 

sistemas locais de saúde. Em países com diferentes níveis de desenvolvimento, onde a 

acessibilidade é universal, a população de classe socioeconômica mais baixa tem maior 

acesso aos serviços quando comparados a países onde a acessibilidade não é 

favorável27.  Na  presente pesquisa, o sistema de saúde não funcionou como um
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modificador de efeito, contribuindo para a não-equidade entre as CMBPN de grupos 

socioeconômicos distintos. Possuir um plano de saúde privado foi uma condição que 

determinou um maior IAS às crianças do estudo, refletindo uma melhor condição 

socioeconômica e consequentemente maior acesso aos serviços de saúde, característica 

esta que favorece os grupos de maior renda. 

As mães que tiveram uma assistência pré-natal com 4 ou menos consultas 

também apresentaram uma frequência mais elevada de crianças com menor pontuação 

no IAS, parecendo que as barreiras na acessibilidade à saúde estão presentes desde a 

atenção à gestante. É importante destacar que as mães que apresentaram uma assistência 

pré-natal mais desfavorável espelham uma pior condição de escolaridade e 

socioeconômica, e consequentemente uma pior assistência à saúde. Resultado 

semelhante foi verificado quanto ao número de filhos, constatando-se que famílias com 

mais de 3 filhos também apresentaram significantemente uma maior proporção de 

crianças com menor pontuação no IAS. Provavelmente o maior tempo destinado às 

atividades domésticas entre as famílias mais numerosas pode ter limitado a permanência 

materna na unidade neonatal como mãe-acompanhante e em procurar os serviços de 

saúde após a alta hospitalar17. Conforme a literatura, o tamanho e a estrutura familiar 

estão associados à utilização dos serviços de saúde, porém a direção do efeito depende 

do país em estudo. Em países onde a acessibilidade não é universal o sistema de saúde 

não consegue promover a equidade27, o que se constatou neste estudo. 

A maioria das mães informou ter recebido incentivo para amamentar, no entanto 

59% delas não amamentavam seus filhos na época da entrevista, condição 

significantemente associada a um menor IAS e que demonstrou uma baixa efetividade 

dessa ação na população estudada. A motivação materna e o suporte recebido para 

amamentar são essenciais para ampliar a duração do aleitamento materno, estratégia 

indispensável na redução da morbimortalidade infantil12. 

O leite da própria mãe é o alimento ideal para uma boa nutrição do pré-termo, 

pelo valor nutricional e de imunomodulação, e propriedades de neuroproteção que 

permitem um melhor desenvolvimento23. A conscientização de que o aleitamento 

materno não é apenas um ato biológico, mas também um fenômeno social, faz com que 

se torne necessária a compreensão da vida cotidiana das famílias das CMBPN. Os 

fatores que impulsionam o cuidado materno para com o recém-nascido advêm das 

preocupações maternas, sua responsabilidade e amadurecimento pessoal. Isso requer, 
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além do processo sóciocognitivo, a intervenção dos profissionais de saúde e sua 

mediação no favorecimento à participação segura da mãe ainda na unidade neonatal28.  

Atitudes simples como a presença do profissional, apoio e orientação frequente 

quanto às técnicas de ordenha repercutem de forma muito evidente nas taxas de 

aleitamento materno por ocasião da alta29. A amamentação, além de proporcionar o 

melhor alimento à criança, está associada a um vínculo mãe-bebê estabelecido, e essa 

interação pode representar a diferença entre a negligência e a possibilidade de uma 

infância mais saudável para um recém-nascido prematuro, enfermo ou em condições 

socioeconômicas adversas28. 

Dentre os fatores relacionados às crianças, apenas a duração do internamento na 

unidade neonatal apresentou associação significante com o IAS. As crianças que 

permaneceram por mais de 30 dias na unidade neonatal receberam relativamente menos 

ações de saúde após a sua alta. Dentre 8 das 27 crianças que permaneceram por mais 

tempo na unidade neonatal, apenas uma delas teve alta simultaneamente com o relatório 

de alta legível, com uma consulta de retorno agendada, e foi pesada até o oitavo dia 

após a alta. Podemos deduzir que o maior tempo de permanência hospitalar não foi 

utilizado com eficácia pelos profissionais de saúde para esclarecer os pais sobre os 

cuidados a serem dispensados com essas crianças e sobre a importância do 

acompanhamento, nem os pais se sentiram motivados a buscar uma assistência 

adequada no seguimento dessas crianças. 

Temos como limitações deste estudo a dificuldade em padronizar a data das 

entrevistas devido à indisponibilidade das declarações de nascidos vivos nas primeiras 

semanas após o nascimento e ao registro incompleto e sem pontos de referência na 

maioria dos endereços, o que pode ter contribuído para um viés recordatório das 

informações maternas entre as que foram entrevistadas mais tardiamente. Para atenuar 

esses vieses, os entrevistadores obtiveram informações do cartão da gestante, da 

caderneta de saúde da criança e do relatório de alta durante as entrevistas. Deve-se 

considerar também que, como algumas ações de saúde eram dependentes da idade da 

criança, aquelas que foram entrevistadas mais tardiamente teriam maior chance de 

apresentar o IAS com melhor pontuação. No entanto, esse fato não foi constatado ao se 

analisar a associação da idade da criança na época da entrevista com a realização das 

ações de saúde (dados não apresentados). 
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A constatação da importância dos fatores socioeconômicos influenciando uma 

precária atenção às CMBPN em Maceió poderá ajudar os profissionais e gestores de 

saúde a compreender sua realidade social e identificar as ações de saúde que necessitam 

ser incorporadas nesse atendimento, visando  uma promoção mais adequada da saúde 

neste grupo de crianças. Concluímos que há necessidade de que seja implementada uma 

atenção diferenciada para as CMBPN em Maceió, apesar do conhecimento científico 

atual acerca do alto risco de distúrbios biológicos e psicossociais dessas crianças. Os 

serviços de saúde precisam ser mobilizados no sentido de promover esta atenção 

adequadamente, dando condições para ativação de recursos que lhes permitirão um 

desenvolvimento satisfatório. De forma semelhante, as unidades neonatais necessitam 

realizar um trabalho articulado e rotineiro com a atenção básica de saúde, fornecendo 

dados que podem facilitar o acompanhamento após a alta hospitalar. 
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O prognóstico clínico dos recém-nascidos com muito baixo peso tem melhorado 

nos últimos anos, mas ainda são expressivos os índices de morbimortalidade e sequelas. 

Em Alagoas, onde a implantação de unidades de tratamento intensivo neonatal na rede 

pública aconteceu apenas a partir do ano de 1996, é necessário avaliar como essas 

crianças recebem alta hospitalar, a qualidade desse atendimento e ainda o seguimento de 

sua saúde. Nosso estudo incluiu uma abordagem dos aspectos socioeconômicos e 

demográficos de suas famílias, constatando tratar-se de uma população de baixa 

escolaridade e renda. 

A identificação de uma significativa associação positiva entre as condições de 

vida das mães das CMBPN e a atenção à sua saúde demonstra que se forem atendidas as 

necessidades de melhor  educação, renda e saúde reprodutiva, estas servirão como um 

fator de proteção às adversidades encontradas para alcançar seu potencial de 

crescimento e desenvolvimento. No entanto, como essas modificações só serão 

alcançáveis a longo prazo, outras medidas susceptíveis de intervenção, relativas às boas 

práticas e orientações na unidade neonatal, são passíveis de ser implementadas a curto 

prazo. Desta forma, propõem-se algumas recomendações que poderão permitir a adoção 

de ações e/ou redirecionamentos para melhorar a atenção às CMBPN na cidade de 

Maceió: 

1- Implantação do atendimento humanizado ao recém-nascido com baixo peso 

nas maternidades com unidade neonatal, o método mãe-canguru, junto à expansão da 

iniciativa hospital amigo da criança e dos bancos de leite humano, como também de 

outras ações na atenção primária para melhorar a prática do aleitamento materno. 

2- Implantação/implementação de grupos de apoio às mães para a percepção 

real de seus recém-nascidos, condução das vulnerabilidades familiares e conscientização 

quanto à importância do seguimento a longo prazo das CMBPN nas unidades neonatais.
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            3- Implantação/implementação de programas de seguimento de recém-nascidos 

de risco nas maternidades com unidades neonatais, como também agendamento a esses 

programas antes da alta hospitalar. 

             4- Organização de um sistema de referência e contrarreferência que permita 

uma articulação entre os diferentes níveis de atenção e o conhecimento sobre a 

existência dos  estabelecimentos de saúde disponíveis. 

5- Conscientização dos profissionais das unidades neonatais acerca da 

importância do relatório de alta com letra legível para facilitar a comunicação entre os 

prestadores de serviços e a continuidade dos cuidados às CMBPN, inclusive avaliação 

visual.  

6 - Aperfeiçoamento no preenchimento das declarações de nascidos vivos, de 

óbitos e também nas fichas de admissão hospitalar, com clareza e inclusão de pontos de 

referência dos endereços para, dentre suas finalidades, facilitar a localização dos 

pacientes, quando necessário. 

7 - Divulgação do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) e 

de conhecimentos acerca do uso de imunobiológicos especiais nos prematuros. 

8- Implantação do Programa de Triagem Auditiva Neonatal em Alagoas. 

9 - Incremento de ações visando melhorar a geração de renda familiar, a atenção 

à saúde reprodutiva materna e o planejamento familiar. 
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Apêndice I 
 
 
Tabela 4 – Associação entre a realização de práticas de assistência e a idade da criança 
na data da entrevista.  
 

Total Idade da criança na entrevista (meses) 
1-3 4-6 7-16 Variáveis 

N    % 
n       % n       % n         % 

p 

Teste do pezinho      
Sim 47   88,7 12    92,3       24   82,8 11     100 
Não 6     11,3  1    7,7    5    17,2 0      0,0 

 

Teste da orelhinha      
Sim 12   22,6  3     23,1    4     13,8 5      45,5 
Não 41   77,4 10    76,9    25    86,2 6     54,5 

0,1 

Vacinas em dia      
Sim  47  88,7 12     92,3    25     86,2 10      90,9 
Não 6    13,3  1       7,7       4      13,8 1        9,1 

0,81 

Uso de 
imunobiológicos 
especiais      
Sim  3    5,7 0      0,0 1      3,4 2      18,2 
Não 50   94,3 13  100,0 28    96,6 9     81,8 

 

Aleitamento materno 
na data da entrevista      
Sim 22    41,5 7     53,8  12      41,4 3      27,3 
Não 31   58,5 6     46,2 17     58,6     8      72,7 

0,42 

Consulta com o 
pediatra      
Sim 30   56,6 9     69,2 14      48,2 7      63,6 
Não 23   43,4 4     30,8 15      51,8 4      36,4 

0,39 

Consulta com o 
oftalmologista      
Sim 24   45,3 6      46,2 10     34,5 8      72,7 
Não 29    54,7  7     53,8 19      65,5 3     27,3 0,09 
Índice de atenção à 
saúde (IAS) 
0-7 9    17,0  0      0,0 9       31,0    0         0,0 

 

8-16 44   83,0 13  100,0    20     69,0 11     100,0  
      

5. Apêndices  
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Apêndice II 
 

PESQUISA: AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO PARA MORTALIDADE 
NEONATAL,  

MACEIÓ , 2007 

 UNIVERSIDADE ESTADUAL CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS 
1. Nº da criança :                                                                                                      NUME         
2. Data da entrevista   ______/________/________                                   DATA / /  

As informações obtidas nesta entrevista são confidenciais 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 

 
3. Nome da 
Criança..................................................................................................................................... 
4. Data de Nascimento : .........../........../............                    NASC / /  
 
5. Nome da 
Mãe.......................................................................................................................................... 

6. Endereço :  
Rua......................................................................................................................................... 

Nº..................................Complemento................................................................................... 

Telefone :............................................................................................ 
 

Bairro .................................................. BAIRRO    
 

7. Centro de Saúde de Referência ......................................................................... NEO1         
 

 
Visita Data Hora Resultado * 

1ª    

2ª    

3ª    
* Resultado da entrevista: 1=Entrevista realizada   2=Adiada    3=Moradores ausentes   4=Erro de Endereço   5=Recusa   6= óbito 
materno 7= outros 
 

8. Nome do entrevistador : NEO2           

9. Duração da entrevista :  Horário do  início       ................. : ...................... 

                                       Horário do  término    ................. : ...................... 

 

10. Óbito neonatal (< 28 dias de vida)                                     1= Sim  2= Não NEO3           

11. Óbito pós-neonatal (≥ 28dias)                                             1=sim   2=não NEO4           



Melo, Ana Maria Cavalcante              Circunstâncias clínicas no seguimento... 
  Apêndices   
 

 

65

 

34. 

 

Você trabalhou fora de casa durante esta gestação?           1=sim    2=não   NEO38        

35.  Se sim, qual tipo de trabalho (ou ocupação )                              88 = não 
trabalhou 

NEO39      

36. Em relação à este trabalho ou ocupação, qual a sua situação  : 

1=empregada         2=conta-própria estabelecido       3=conta-própria não 
estabelecido 4=empregadora     5=outras 
...............................................................................8= não trabalhou 

NEO40         

 
PRÉ-NATAL 

39. Você fez pré-natal nesta gravidez?...................................              1=sim  
.2=não 

NEO43        

41. Tem plano de saúde privado..........................................   1=sim    2=não NEO45        

43. Quantas visitas foram feitas durante o pré natal ? 
........................................                                                                             
88 = não fez o pré-natal 

NEO47      

 RECÉM-NASCIDO 

114. Sexo                                             1-masculino   2-feminino   3-ignorado  NEO122       

115. Peso ao nascer  

                             ........................................... g 

NEO123 
 

117. Idade gestacional  

                                  .............................................semanas  

NEO125 
.  

119. Data da Alta do RN   ............../............../...................  

                                                        888888 –não se aplica (RN morreu)    

NEO127 
/ /  

120. Você recebeu informações sobre as condições de nascimento do bebê ?   
                                                         1=sim 2=não 

NEO128       

 CRIANÇAS QUE RECEBERAM ALTA OU FORAM A ÓBITO 
APÓS SAIR DO HOSPITAL. FAZER AS SEGUINTES 
PERGUNTAS: 
     8 – não se aplica para os que morreram no hospital antes da alta 

 

129. Sua criança foi internado na Unidade Neonatal                    1=sim  2=não   NEO139      

130. Se sim, por quanto tempo? .............................................dias NEO140 
 

131. Recebeu alta com consulta agendada (marcada)?                   1=sim 2=não NEO141      
 



Melo, Ana Maria Cavalcante              Circunstâncias clínicas no seguimento... 
  Apêndices   
 

 

66

 

132. Se sim, em qual ambulatório?            1=sem marcação 2=ambulatório de 
seguimento de risco 3=oftalmologia  4= estimulação precoce 5=pediatria 
6= neurologista 7= mais de uma consulta marcada  

NEO142      

133. Recebeu o resumo de alta com letra legível?                         1=sim 2=não NEO143      

Você recebeu alguma das seguintes instruções ou orientações sobre os cuidados com o bebê em 
casa, antes da alta? 

134. Amamentação 1=sim  2=não 
8=nsa

NEO144      

135. cuidados com o coto umbilical 1=sim 2=não  
8=nsa 

NEO145      

136. cuidados com a higiene do bebê ( banhos, etc ) 1=sim 2=não  
8=nsa 

NEO146      

137. queixas mais freqüentes como cólicas, regurgitação,... 1=sim  2=não 
8=nsa 

NEO147      

138. posição no berço ou para dormir 1=sim  2=não 
8=nsa 

NEO148      

139. como agir se o bebê apresentar algum problema 1=sim  2=não 
8=nsa

NEO149      

140. Foi orientada para fazer o teste do pezinho 1=sim 2=não 
8=nsa 

NEO150      
 

141. Foi orientada para fazer o teste da orelhinha 1=sim 2=não 
8=nsa 

NEO151      

142. 

 

143. 

Recebeu orientação para realização de algum outro 
exame?  

Se sim Qual 
.......................................................................... 

1=sim 2=não 
8=nsa 

NEO152      
 
NEO153      
 

144. Recebeu na maternidade apoio para amamentação 
durante a internação do bebê  1=sim 2=não 

8=nsa 
NEO154      

145. Usando medicações?                                                 1=não  2=ferro           

                                                                                  3=vitamínicos 

                                                                                  4= ferro + vitamínicos 

NEO155      

146. Pode comprar os medicamentos? 1=sim   
2=não 8=nsa 

NEO156      

147. Recebe medicamentos de farmácia do SUS? 1=sim 2=não 
8=nsa 

NEO157      

148. Sente-se preparada para cuidar da criança em casa 1=sim 2=não 
3=em parte

NEO158      

149. Aprendeu durante a internação como cuidar do seu bebê 1=sim 2=não 
8=nsa

NEO159      
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150. Participou de grupo de apoio na unidade neonatal, durante 
a internação do bebê? 

1=sim 2=não 
8=nsa 

NEO160      

151. Recebeu orientações sobre sinais de risco de vida do bebê 
para procurar atendimento imediato? 

1=sim 2=não 
8=nsa 

NEO161      

152. Qual a dieta atual do bebê?    1=aleitamento materno exclusivo  2= 
aleitamento materno predominante  3=aleitamento materno 4= leite in 
natura (de vaca) 5= fórmula láctea  6= leite em pó  7=leite engrossado 
8=outros alimentos 

NEO162      

153. As vacinas do bebê estão atualizadas?  1=sim 2=não 
8=nsa 

NEO163      

154. A criança tomou alguma vacina especial, que não sejam as 
do posto de saúde? 

1=sim 2=não 
8=nsa 

NEO164      

155. Você e todos que moram na casa da criança foram 
orientados a tomar a vacina de gripe 

1=sim 2=não 
8=nsa 

NEO165      

 
156. Procurou algum serviço de saúde após a alta hospitalar, para o 

atendimento do bebê ?                                                                                   
1=sim 2=não 8=nsa 

NEO166      

157. Qual :        1. Centro de Saúde    2. Ambulatório hospitalar            3. PSF 
                      4. Pronto Socorro    5. Consultório particular ou de convênio  
                      6. Outros, qual .......................................................................   

NEO167      

158. Quantos dias após o nascimento ? ............................................. dias 

                                           888=não se aplica (não procurou atendimento) 

NEO168 
 

159. 

 

Por que ? 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 

 
NEO169  

NEO170  

160. Sua criança já fez o teste do pezinho                                     1=sim 2=não 
8=nsa 

NEO171      

161. Sua criança já fez o teste da orelhinha                                   1=sim 2=não 
8=nsa 

NEO172      

162. Sua criança já foi atendida pelo oftalmologista                     1=sim 2=não 
8=nsa 

NEO173      

163. Sua criança já foi atendida pelo neurologista                        1=sim 2=não 
8=nsa 

NEO174      

164. Sua criança já fez ou está fazendo estimulação precoce        1=sim 2=não 
8=nsa 

NEO175      

165.   
Recebe visita do PSF (agente de saúde e/ou enfermeira)?     1=sim 2=não 
8=nsa

NEO176      

166. O bebê foi re-internado após a alta hospitalar ?                     1=sim 2=não 8=nsa NEO177       

167. Por que ? ........................................................................................................ NEO178       
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168. Por quanto tempo ................................................ dias NEO179 
 

169. Cuida da criança com ajuda de alguém?                                          1=sim 
2=não 

NEO180      

170. A criança foi pesada após a alta?                                                      1= sim 
2=não 

NEO181      

171. Se sim, com quantos dias após a alta? ....................................................dias  NEO182 
 

172. Atualmente, qual a idade da sua criança, em meses? 

                                                                                   .........................meses 

NEO183  

 
 

 CARACTERÍSTICAS DA FAMÍLIA 

184. 
 

Quantas pessoas moram no mesmo domicílio que a criança, no total 
:............ 

NEO197  

185. O PAI da criança mora no mesmo domicílio ?                   1=sim   2=não NEO198     

186. A MÃE da criança mora no mesmo domicílio ?                1=sim   2=não NEO199     

187. Quantas CRIANÇAS menores de 5 anos moram no mesmo domicílio? 
.............. 

NEO200  

188. Quem é o chefe da família da criança ?  1-pai       2-mãe       3-avô/avó     

 4-outro : ......................................................  

NEO201     

189. O chefe da família trabalhou nos últimos 12 meses ? 
 1 – trabalhou    2 – desempregado     3 – aposentado  
 4 – outra situação : ..................................................................... 

NEO202     

190. Qual a profissão/ocupação do chefe da família, nos últimos 12 meses ?     
....................................................................................................................

NEO203  

191. Situação profissional do chefe da família :   
                                        1 – empregado           2 – autônomo                     
                                        3 – empregador , nº de empregados 

NEO204     

192. Qual a remuneração recebida no último mês pelo chefe da família ? 
R$:............................................................................ 

NEO205 
 

193. Quantas pessoas além do chefe da família trabalham na casa .......................... NEO206  

194. 

 

Qual foi a remuneração total da família no último mês ? 

R$:............................................................................. 

NEO207 
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 CARACTERÍSTICAS DA MÃE 

195.  

Data de nascimento da mãe.............../.............../.................. 

NEO208 
/ /  

196. Idade da Mãe (em anos)..............................................anos NEO209  

200. Qual era sua situação conjugal na época do nascimento da criança ?   
                       1-casada   2-solteira   3-amigada   4-separada   5-viúva 

NEO213     

201. Quantos anos de estudo você concluiu ? ............................................. NEO214     

 
 

A MÃE POSSUI O CARTÃO DO RECÉM NASCIDO?   1=SIM 

2=NÃO 

NEO229      
216. 

SE SIM, SOLICITAR O MESMO E ANOTAR OS SEGUINTES 

DADOS:  SE NÃO TIVER PREENCHER TUDO COM (8 – NÃO SE 

APLICA) 

 

217. O CARTÃO FOI PREENCHIDO, INICIALMENTE, NA   

MATERNIDADE E ENTREGUE A VOCÊ NA ALTA?    1=SIM 

2=NÃO 

NEO230     

218. DATA DO NASCIMENTO : ................./.............../............... 

 

NEO231 

/ /  

219. PESO : ..............................................gramas 

 

NEO232 

 

220. ESTATURA : ................................... 

 

NEO233 

.  

221. APGAR : 1 MIN...............................        NEO234  

222. APGAR : 5 MIN ................................ NEO235  

223. IDADE GESTACIONAL 

:.............................................................................. 

NEO236 

.  
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224. 

 

PROBLEMAS DE SAÚDE :  

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

NEO237  

NEO238  

NEO239  

225. DATA DA ALTA : ................./.............../............... 

 

NEO240 

/ /  

226. PESO NA ALTA : ...............................................gramas 

 

NEO241 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. Anexos 
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Anexo I- Parecer de aprovação do Comitê de Ética Médica 
 

 
 

6. Anexos  
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Anexo II- Instruções aos autores do Jornal de Pediatria 
 

Escopo e política 

Informações gerais  

O Jornal de Pediatria é a publicação científica da Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP), com circulação regular desde 1934. Atualmente, sua versão impressa atinge 
quase 20.000 leitores e instituições no Brasil e na América Latina. Todo o conteúdo do 
Jornal de Pediatria está disponível em português e inglês no site 
http://www.jped.com.br, que é de livre acesso. O Jornal de Pediatria é indexado pelo 
Index Medicus/MEDLINE (http://www.pubmed.gov), SciELO (www.scielo.org), 
LILACS (http://www.bireme.br/abd/P/lilacs.htm), EMBASE/Excerpta Medica 
(http://www.embase.com), Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) 
Data Bases (http://www.siicsalud.com), Medical Research Index 
(http://www.purplehealth.com/medical-research-index.htm) e University Microfilms 
International. 

O Jornal de Pediatria publica resultados de investigação clínica em pediatria e, 
excepcionalmente, de investigação científica básica. O Jornal de Pediatria aceita a 
submissão de artigos em português e inglês. Na versão impressa da revista, os artigos 
são publicados exclusivamente em inglês. A grafia adotada é a do inglês americano. No 
site, todos os artigos são publicados em português e inglês, tanto em HTML quanto em 
PDF. Os sócios da SBP também recebem uma cópia impressa da revista em português.  

Processo de revisão (Peer review) 

Todo o conteúdo publicado pelo Jornal de Pediatria passa por processo de revisão por 
especialistas (peer review). Cada artigo submetido para apreciação é encaminhado aos 
editores, que fazem uma revisão inicial quanto aos padrões mínimos de exigência do 
Jornal de Pediatria e ao atendimento de todas as normas requeridas para envio dos 
originais. A seguir, remetem o artigo a dois revisores especialistas na área pertinente, 
selecionados de um cadastro de revisores. Os revisores são sempre de instituições 
diferentes da instituição de origem do artigo e são cegos quanto à identidade dos autores 
e local de origem do trabalho. Após receber ambos os pareceres, o Conselho Editorial os 
avalia e decide pela aceitação do artigo sem modificações, pela recusa ou pela 
devolução aos autores com as sugestões de modificações. Conforme a necessidade, um 
determinado artigo pode retornar várias vezes aos autores para esclarecimentos e, a 
qualquer momento, pode ter sua recusa determinada, mas cada versão é sempre 
analisada pelo Conselho Editorial, que detém o poder da decisão final.  

Tipos de artigos publicados 

O Jornal de Pediatria aceita a submissão espontânea de artigos originais, comunicações 
breves, artigos especiais e cartas ao editor.  

Editoriais e comentários, que geralmente referem-se a artigos selecionados, são 
encomendados a autoridades em áreas específicas. O Conselho Editorial também analisa 
propostas de comentários submetidas espontaneamente. 
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Artigos originais incluem estudos controlados e randomizados, estudos de testes 
diagnósticos e de triagem e outros estudos descritivos e de intervenção, bem como 
pesquisa básica com animais de laboratório. O texto deve ter no máximo 3.000 palavras, 
excluindo tabelas e referências; o número de referências não deve exceder 30. O número 
total de tabelas e figuras não pode ser maior do que quatro. 

Artigos que relatam ensaios clínicos com intervenção terapêutica (clinical trials) devem 
ser registrados em um dos Registros de Ensaios Clínicos listados pela Organização 
Mundial da Saúde e pelo International Committee of Medical Journal Editors. Na 
ausência de um registro latino-americano, o Jornal de Pediatria sugere que os autores 
utilizem o registro www.clinicaltrials.gov, dos National Institutes of Health (NIH). O 
número de identificação deverá ser apresentado ao final do resumo. 

Comunicações breves são artigos curtos, com um limite de 1.500 palavras, excluindo 
referências e tabelas, que descrevem observações experimentais que não justificam a 
publicação como artigo original. Excepcionalmente, serão considerados nessa categoria 
relatos de casos de pacientes ou situações singulares, doenças raras ou nunca descritas, 
assim como formas inovadoras de diagnóstico ou tratamento. Dependendo do tópico, o 
texto pode ser organizado como um artigo original (ver acima) ou seguir o formato de 
relato de caso, ou seja: iniciar por uma introdução breve que situa o leitor quanto à 
importância do assunto e apresenta os objetivos da apresentação do(s) caso(s); por um 
relato resumido do caso; e por comentários que discutem aspectos relevantes e 
comparam o relato com outros casos descritos na literatura. O número máximo de 
referências é 15. Não incluir mais de duas figuras ou tabelas. O resumo deve ser 
estruturado conforme o tipo de artigo (ver Diretrizes para a Preparação do Original). 

Cartas ao editor devem comentar, discutir ou criticar artigos publicados no Jornal de 
Pediatria. O tamanho máximo é de 1.000 palavras, incluindo no máximo seis referências 
bibliográficas. Sempre que possível, uma resposta dos autores será publicada junto com 
a carta. 

Artigos de revisão - avaliações críticas e ordenadas da literatura em relação a temas de 
importância clínica, com ênfase em fatores como causas e prevenção de doenças, seu 
diagnóstico, tratamento e prognóstico - são em geral escritos, mediante convite, por 
profissionais de reconhecida experiência. Metanálises se incluem nesta categoria. 
Autores não convidados podem também submeter ao Conselho Editorial uma proposta 
de artigo de revisão, com um roteiro. Se aprovado, o autor pode desenvolver o roteiro e 
submetê-lo para publicação. Artigos de revisão devem limitar-se a 6.000 palavras, 
excluindo referências e tabelas. As referências bibliográficas deverão ser atuais e em 
número mínimo de 30. 

Artigos especiais são textos não classificáveis nas categorias acima, que o Conselho 
Editorial julgue de especial relevância. Sua revisão admite critérios próprios, não 
havendo limite de tamanho ou exigências prévias quanto à bibliografia. 
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Instruções para envio de material para publicação 

Os manuscritos devem ser enviados por correio eletrônico (e-mail). Caso sejam 
submetidas figuras ou fotografias cuja resolução não permita uma impressão adequada, 
a secretaria editorial poderá solicitar o envio dos originais ou cópias com alta qualidade 
de impressão. 

Recomenda-se que os autores guardem uma versão do material enviado, que não será 
devolvido. 

Instruções para envio de material por e-mail 

1. Enviar para: jped@jped.com.br 

2. Assunto: escrever o título abreviado do artigo 

3. Corpo da mensagem: deve conter o título do artigo e o nome do autor responsável 
pelos contatos pré-publicação, seguidos de uma declaração em que os autores 
asseguram que: 

a) o artigo é original; 
b) nunca foi publicado e, caso venha a ser aceito pelo Jornal de Pediatria, não será 
publicado em outra revista; 
c) não foi enviado a outra revista e não o será enquanto sua publicação estiver sendo 
considerada pelo Jornal de Pediatria; 
d) todos os autores participaram da concepção do trabalho, da análise e interpretação 
dos dados e de sua redação ou revisão crítica; 
e) todos os autores leram e aprovaram a versão final; 
f) não foram omitidas informações sobre quaisquer ligações ou acordos de 
financiamento entre os autores e companhias ou pessoas que possam ter interesse no 
material abordado no artigo; 
g) todas as pessoas que fizeram contribuições substanciais para o artigo, mas não 
preencheram os critérios de autoria, são citados nos agradecimentos, para o que 
forneceram autorização por escrito; 
h) reconhecem que a Sociedade Brasileira de Pediatria passa a ter os direitos autorais, 
caso o artigo venha a ser publicado. (Obs.: caso o artigo seja aceito para publicação, 
será solicitado o envio desta declaração com a assinatura de todos os autores.)  

4. Arquivos anexados: anexar dois arquivos separados, contendo respectivamente: (a) 
página de rosto, resumo em português (ou inglês, se o artigo for submetido em inglês), 
palavras-chave, texto e referências bibliográficas, (b) tabelas e figuras. Esses arquivos 
devem permitir a leitura pelos programas do Microsoft Office® (Word, Excel e Access). 

Diretrizes para a preparação do original 

Orientações gerais 

O original - incluindo tabelas, ilustrações e referências bibliográficas - deve estar em 
conformidade com os "Requisitos Uniformes para Originais Submetidos a Revistas 
Biomédicas", publicado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas1,2
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 (ver a última atualização, de fevereiro de 2006, disponível em 
http://www.jped.com.br/port/normas/normas_07.asp). 

Cada seção deve ser iniciada em nova página, na seguinte ordem: página de rosto, 
resumo em português, resumo em inglês, texto, agradecimentos, referências 
bibliográficas, tabelas (cada tabela completa, com título e notas de rodapé, em página 
separada), figuras (cada figura completa, com título e notas de rodapé em página 
separada) e legendas das figuras. 

 
A seguir, as principais orientações sobre cada seção: 

Página de rosto  

A página de rosto deve conter todas as seguintes informações: 

a) título do artigo, conciso e informativo, evitando termos supérfluos e abreviaturas; 
evitar também a indicação do local e da cidade onde o estudo foi realizado, exceto 
quando isso for essencial para a compreensão das conclusões; 
b) título abreviado (para constar na capa e topo das páginas), com máximo de 50 
caracteres, contando os espaços; 
c) nome de cada um dos autores (o primeiro nome e o último sobrenome devem 
obrigatoriamente ser informados por extenso; todos os demais nomes aparecem como 
iniciais); 
d) titulação mais importante de cada autor; 
e) endereço eletrônico de cada autor; 
f) informar se cada um dos autores possui currículo cadastrado na plataforma Lattes do 
CNPq; 
g) a contribuição específica de cada autor para o estudo; 
h) declaração de conflito de interesse (escrever "nada a declarar" ou a revelação clara de 
quaisquer interesses econômicos ou de outra natureza que poderiam causar 
constrangimento se conhecidos depois da publicação do artigo); 
i) definição de instituição ou serviço oficial ao qual o trabalho está vinculado para fins 
de registro no banco de dados do Index Medicus/MEDLINE; 
j) nome, endereço, telefone, fax e endereço eletrônico do autor responsável pela 
correspondência; 
k) nome, endereço, telefone, fax e endereço eletrônico do autor responsável pelos 
contatos pré-publicação; 
l) fonte financiadora ou fornecedora de equipamento e materiais, quando for o caso; 
m) contagem total das palavras do texto, excluindo o resumo, agradecimentos, 
referências bibliográficas, tabelas e legendas das figuras; 
n) contagem total das palavras do resumo; 
o) número de tabelas e figuras. 

Resumo  

O resumo deve ter no máximo 250 palavras ou 1.400 caracteres, evitando o uso de 
abreviaturas. O resumo das comunicações breves deve ter no máximo 150 palavras. 
Todas as informações que aparecem no resumo devem aparecer também no artigo. O 
resumo deve ser estruturado3, conforme descrito a seguir:
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Resumo de artigo original 

Objetivo: informar por que o estudo foi iniciado e quais foram as hipóteses iniciais, se 
houve alguma. Definir precisamente qual foi o objetivo principal e informar somente os 
objetivos secundários mais relevantes. 

Métodos: informar sobre o delineamento do estudo (definir, se pertinente, se o estudo é 
randomizado, cego, prospectivo, etc.), o contexto ou local (definir, se pertinente, o nível 
de atendimento, se primário, secundário ou terciário, clínica privada, institucional, etc.), 
os pacientes ou participantes (definir critérios de seleção, número de casos no início e 
fim do estudo, etc.), as intervenções (descrever as características essenciais, incluindo 
métodos e duração) e os critérios de mensuração do desfecho. 

Resultados: informar os principais dados, intervalos de confiança e significância 
estatística. 

Conclusões: apresentar apenas aquelas apoiadas pelos dados do estudo e que 
contemplem os objetivos, bem como sua aplicação prática, dando ênfase igual a achados 
positivos e negativos que tenham méritos científicos similares. 

Resumo de artigo de revisão  

Objetivo: informar por que a revisão da literatura foi feita, indicando se ela enfatiza 
algum fator em especial, como causa, prevenção, diagnóstico, tratamento ou 
prognóstico. 

Fontes dos dados: descrever as fontes da pesquisa, definindo as bases de dados e os 
anos pesquisados. Informar sucintamente os critérios de seleção de artigos e os métodos 
de extração e avaliação da qualidade das informações. 

Síntese dos dados: informar os principais resultados da pesquisa, sejam quantitativos 
ou qualitativos. 

Conclusões: apresentar as conclusões e suas aplicações clínicas, limitando 
generalizações aos domínios da revisão. 

Resumo de comunicação breve 

Para observações experimentais, utilizar o modelo descrito para resumo de artigo 
original. 
Para relatos de caso, utilizar o seguinte formato: 

Objetivo: informar por que o caso merece ser publicado, com ênfase nas questões de 
raridade, ineditismo ou novas formas de diagnóstico e tratamento. 

Descrição: apresentar sinteticamente as informações básicas do caso, com ênfase nas 
mesmas questões de ineditismo e inovação. 

Comentários: conclusões sobre a importância do relato para a comunidade pediátrica e 
as perspectivas de aplicação prática das abordagens inovadoras. 
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Abaixo do resumo, fornecer de três a seis descritores, que são palavras-chave ou 
expressões-chave que auxiliarão a inclusão adequada do resumo nos bancos de dados 
bibliográficos. Empregar descritores integrantes da lista de "Descritores em Ciências da 
Saúde"4, elaborada pela BIREME e disponível nas bibliotecas médicas ou na Internet 
(http://decs.bvs.br). Se não houver descritores adequados na referida lista, usar termos 
novos. 

Abreviaturas 

Devem ser evitadas, pois prejudicam a leitura confortável do texto. Quando usadas, 
devem ser definidas ao serem mencionadas pela primeira vez. Jamais devem aparecer 
no título e nos resumos. 

Texto 

O texto dos artigos originais deve conter as seguintes seções, cada uma com seu 
respectivo subtítulo: 

a) Introdução: sucinta, citando apenas referências estritamente pertinentes para mostrar 
a importância do tema e justificar o trabalho. Ao final da introdução, os objetivos do 
estudo devem ser claramente descritos. 

b) Métodos: descrever a população estudada, a amostra e os critérios de seleção; definir 
claramente as variáveis e detalhar a análise estatística; incluir referências padronizadas 
sobre os métodos estatísticos e informação de eventuais programas de computação. 
Procedimentos, produtos e equipamentos utilizados devem ser descritos com detalhes 
suficientes para permitir a reprodução do estudo. É obrigatória a inclusão de declaração 
de que todos os procedimentos tenham sido aprovados pelo comitê de ética em pesquisa 
da instituição a que se vinculam os autores ou, na falta deste, por um outro comitê de 
ética em pesquisa indicado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério 
da Saúde5. 

c) Resultados: devem ser apresentados de maneira clara, objetiva e em seqüência 
lógica. As informações contidas em tabelas ou figuras não devem ser repetidas no texto. 
Usar gráficos em vez de tabelas com um número muito grande de dados. 

d) Discussão: deve interpretar os resultados e compará-los com os dados já descritos na 
literatura, enfatizando os aspectos novos e importantes do estudo. Discutir as 
implicações dos achados e suas limitações, bem como a necessidade de pesquisas 
adicionais. As conclusões devem ser apresentadas no final da discussão, levando em 
consideração os objetivos do trabalho. Relacionar as conclusões aos objetivos iniciais 
do estudo, evitando assertivas não apoiadas pelos achados e dando ênfase igual a 
achados positivos e negativos que tenham méritos científicos similares. Incluir 
recomendações, quando pertinentes. 
O texto de artigos de revisão não obedece a um esquema rígido de seções. Sugere-se 
uma introdução breve, em que os autores explicam qual a importância da revisão para a 
prática pediátrica, à luz da literatura médica. Não é necessário descrever os métodos de 
seleção e extração dos dados, passando logo para a sua síntese, que, entretanto, deve 
apresentar todas as informações pertinentes em detalhe. A seção de conclusões deve 
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correlacionar as idéias principais da revisão com as possíveis aplicações clínicas, 
limitando generalizações aos domínios da revisão. 

O texto de relatos de caso deve conter as seguintes seções, cada uma com seu respectivo 
subtítulo: 

a) Introdução: apresenta de modo sucinto o que se sabe a respeito da doença em 
questão e quais são as práticas de abordagem diagnóstica e terapêutica, por meio de uma 
breve, porém atual, revisão da literatura. 

b) Descrição do(s) caso(s): o caso é apresentado com detalhes suficientes para o leitor 
compreender toda a evolução e seus fatores condicionantes. Quando o artigo tratar do 
relato de mais de um caso, sugere-se agrupar as informações em uma tabela, por uma 
questão de clareza e aproveitamento do espaço. Evitar incluir mais de duas figuras. 

c) Discussão: apresenta correlações do(s) caso(s) com outros descritos e a importância 
do relato para a comunidade pediátrica, bem como as perspectivas de aplicação prática 
das abordagens inovadoras. 

Agradecimentos  

Devem ser breves e objetivos, somente a pessoas ou instituições que contribuíram 
significativamente para o estudo, mas que não tenham preenchido os critérios de 
autoria. Integrantes da lista de agradecimento devem dar sua autorização por escrito 
para a divulgação de seus nomes, uma vez que os leitores podem supor seu endosso às 
conclusões do estudo. 

Referências bibliográficas  

As referências bibliográficas devem ser numeradas e ordenadas segundo a ordem de 
aparecimento no texto, no qual devem ser identificadas pelos algarismos arábicos 
respectivos sobrescritos. Para listar as referências, não utilize o recurso de notas de fim 
ou notas de rodapé do Word. As referências devem ser formatadas no estilo Vancouver, 
de acordo com os exemplos listados a seguir: 

1. Artigo padrão Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in 
HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347:284-7. 
Se houver mais de 6 autores, cite os seis primeiros nomes seguidos de "et al". 

2. Livro Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 
4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. 

3. Capítulo de livro Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in 
human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editores. The genetic basis of 
human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 

4. Teses e dissertações Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of 
Hispanic Americans [dissertação]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 
2002.
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5. Trabalho apresentado em congresso ou similar (publicado)  
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for 
genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, 
editores. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European 
Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: 
Springer; 2002. p. 182-91. 

6. Artigo de revista eletrônica Zimmerman RK, Wolfe RM, Fox DE, Fox JR, Nowalk 
MP, Troy JA et al. Vaccine criticism on the World Wide Web. J Med Internet Res. 
2005;7(2):e17. http://www.jmir.org/2005/2/e17/. Acesso: 17/12/2005. 

7. Materiais da Internet  

7.1 Artigo publicado na Internet Wantland DJ, Portillo CJ, Holzemer WL, Slaughter R, 
McGhee EM. The effectiveness of web-based vs. non-web-based interventions: a meta-
analysis of behavioral change outcomes. J Med Internet Res. 2004;6(4):e40. 
http://www.jmir.org/2004/4/e40. Acesso: 29/11/2004. 

7.2 Site Cancer-Pain.org [site na Internet]. New York: Association of Cancer Online 
Resources, Inc.; c2000-01. http://www.cancer-pain.org/. Acesso: 9/07/2002. 

7.3Banco de dados na Internet Who's certified [banco de dados na Internet]. Evanston 
(IL): The American Board of Medical Specialists. c2000. 
http://www.abms.org/newsearch.asp. Acesso: 8/03/2001. 

Obs.: uma lista completa de exemplos de citações bibliográficas pode ser encontrada na 
Internet, em http://www.icmje.org/ ou 
http://www.jped.com.br/port/normas/normas_07.asp. Artigos aceitos para publicação, 
mas ainda não publicados, podem ser citados desde que indicando a revista e que estão 
"no prelo". Observações não publicadas e comunicações pessoais não podem ser citadas 
como referências; se for imprescindível a inclusão de informações dessa natureza no 
artigo, elas devem ser seguidas pela observação "observação não publicada" ou 
"comunicação pessoal" entre parênteses no corpo do artigo. Os títulos dos periódicos 
devem ser abreviados conforme recomenda o Index Medicus; uma lista com suas 
respectivas abreviaturas pode ser obtida através da publicação da NLM "List of Serials 
Indexed for Online Users", disponível no endereço 
http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lsiou.html. Para informações mais detalhadas, 
consulte os "Requisitos Uniformes para Originais Submetidos a Revistas Biomédicas". 
Este documento está disponível em http://www.icmje.org/ ou 
http://www.jped.com.br/port/normas/normas_07.asp. 

Tabelas 

Cada tabela deve ser apresentada em folha separada, numerada na ordem de 
aparecimento no texto, e conter um título sucinto, porém explicativo. Todas as 
explicações devem ser apresentadas em notas de rodapé e não no título, identificadas 
pelos seguintes símbolos, nesta seqüência: *,†, ‡, §, ||,,**,††,‡‡. Não sublinhar ou 
desenhar linhas dentro das tabelas, não usar espaços para separar colunas. Não usar 
espaço em qualquer lado do símbolo±. 
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Figuras (fotografias, desenhos, gráficos)  

Todas as figuras devem ser numeradas na ordem de aparecimento no texto. Todas as 
explicações devem ser apresentadas nas legendas, inclusive acerca das abreviaturas 
utilizadas na tabela. Figuras reproduzidas de outras fontes já publicadas devem indicar 
esta condição na legenda, assim como devem ser acompanhadas por uma carta de 
permissão do detentor dos direitos. Fotos não devem permitir a identificação do 
paciente; tarjas cobrindo os olhos podem não constituir proteção adequada. Caso exista 
a possibilidade de identificação, é obrigatória a inclusão de documento escrito 
fornecendo consentimento livre e esclarecido para a publicação. Microfotografias 
devem apresentar escalas internas e setas que contrastem com o fundo. 

As ilustrações são aceitas em cores para publicação no site. Contudo, todas as figuras 
serão vertidas para o preto-e-branco na versão impressa. Caso os autores julguem 
essencial que uma determinada imagem seja colorida mesmo na versão impressa, 
solicita-se um contato especial com os editores. Imagens geradas em computador, como 
gráficos, devem ser anexadas sob a forma de arquivos nos formatos .jpg, .gif ou .tif, 
com resolução mínima de 300 dpi, para possibilitar uma impressão nítida; na versão 
eletrônica, a resolução será ajustada para 72 dpi. Gráficos devem ser apresentados 
somente em duas dimensões, em qualquer circunstância. Desenhos, fotografias ou 
quaisquer ilustrações que tenham sido digitalizadas por escaneamento podem não 
apresentar grau de resolução adequado para a versão impressa da revista; assim, é 
preferível que sejam enviadas em versão impressa original (qualidade profissional, a 
nanquim ou impressora com resolução gráfica superior a 300 dpi). Nesses casos, no 
verso de cada figura deve ser colada uma etiqueta com o seu número, o nome do 
primeiro autor e uma seta indicando o lado para cima. 

Legendas das figuras  

Devem ser apresentadas em página própria, devidamente identificadas com os 
respectivos números. 

Referências:  
1. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for 
manuscripts submitted to biomedical journals. Updated February 2006. 
http://www.icmje.org/. Acesso: 28/03/2006. 
2. Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas. Requisitos uniformes para 
originais submetidos a revistas biomédicas. Atualização de fevereiro de 2005. 
http://www.jped.com.br/port/normas/normas_07.asp. Acesso: 28/03/2006. 
3. Haynes RB, Mulrow CD, Huth EJ, Altman DJ, Gardner MJ. More informative 
abstracts revisited. Ann Intern Med. 1990;113:69-76. 
4. BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 
Saúde. DeCS - Descritores em ciências da saúde. http://decs.bvs.br. Acesso: 
28/03/2006. 
5. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução no. 196 de 10/10/96 
sobre pesquisa envolvendo seres humanos. DOU 1996 Out 16; no. 201, seção 1:21082-
21085.



Melo, Ana Maria Cavalcante              Circunstâncias clínicas no seguimento... 
  Anexos   
 

 

81

 

Lista de verificação  

Recomenda-se que os autores utilizem a lista abaixo para certificarem-se de que todo o 
material requerido está sendo enviado. Não é necessário anexar a lista. 

•  Declaração de que todos os autores viram e aprovaram a versão submetida, no corpo 
da mensagem do e-mail.  

•  Página de rosto com todas as informações solicitadas (integrante do primeiro 
arquivo anexado).  

•  Resumo na língua de submissão, com descritores (integrante do primeiro arquivo 
anexado).  

•  Texto contendo introdução, métodos, resultados e discussão (integrante do primeiro 
arquivo anexado).  

•  Texto contendo a informação sobre aprovação do trabalho por comitê de ética (no 
corpo do texto, na seção de Métodos).  

•  Referências bibliográficas no estilo Vancouver, numeradas por ordem de 
aparecimento (integrante do primeiro arquivo anexado).  

•  Tabelas numeradas por ordem de aparecimento (integrante do segundo arquivo 
anexado).  

•  Figuras numeradas por ordem de aparecimento (integrante do segundo arquivo 
anexado).  

Legendas das figuras (integrante do segundo arquivo anexado). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


