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INTRODUÇÃO 

A prestação de serviços de saúde a grupos populacionais dispersos 
nas periferias urbanas e zonas rurais tem se constituído em um dos 
maiores desafios para os órgãos públicos e privados que buscam, 
dentro das atuais diretrizes, meios eficazes e simplificados que 
possibilitem estender os serviços básicos de saúde a toda a popu--
lação. 

Os esquemas convencionais quase sempre encontram sérios obs-
táculos à sua implantação, tanto pela carência de profissionais dos 
diversos níveis, como pela existência de outros fatores que impedem o 
alcance da cobertura desejada. 

O nível de capacitação, as perspectivas de aperfeiçoamento pro-
gressivo, a aquisição de hábitos de vida, próprios dos centros urbanos, 
durante seu período de formação, e a demanda do mercado de 
trabalho fazem com que os profissionais de saúde se concentrem, 
preferentemente, nas grandes cidades enquanto que as pequenas 
localidades permanecem sem qualquer tipo de assistência. 

Tendo como marco referencial o Manual para Programa de 
Penetração Rural e em face da sua demanda pelos serviços de saúde 
dos estados fez-se necessária a elaboração de um instrumento que 
permitisse um repasse de orientação aos atendentes de saúde, 
utilizando tecnologia simples e enfatizando a participação efetiva da 
comunidade. 

O presente instrumento visa basicamente a cooperar com as 
secretarias de saúde das unidades federadas na operacionalização dos 
postos de saúde e facilitar a sua adaptação às peculiaridades do 
trabalho regional. Sua utilização deve estar associada à existência de 
programa de serviços básicos, incluindo treinamento, supervisão e 
avaliação. 

Espera-se que, mediante a participação da comunidade e a inte-
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gração das ações programadas em todos os níveis de complexidade, 
obtenha-se um efeito multiplicador de ações, assegurando o 
atendimento das necessidades de saúde da população. 

A elaboração deste instrumento partiu da necessidade sentida pelos 
serviços de saúde e da responsabilidade da Divisão Nacional de 
Organização de Serviços de Saúde (DNOSS) de propiciar a tais 
serviços meios para facilitar a execução das atividades, de forma 
organizada, a fim de melhor atender às necessidades da população. 

Pretende este manual unificar num só documento a orientação técnica 
e administrativa necessária ao funcionamento do posto de saúde por 
parte do atendente. Foi elaborado pela DNOSS um documento 
preliminar, com a participação de outros órgãos do Ministério da 
Saúde, da Ama V da Organização Pan-Americana da Saúde, da 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal e da Universidade de Brasília. 

A presente edição é resultado da revisão do documento preliminar por 
um grupo de técnicos da DNOSS, de outros órgãos do Ministério da 
Saúde e da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, com base nas 
sugestões recebidas de diversas entidades de saúde de todo o país. 

OBJETIVO

Apoiar as secretarias de saúde na organização dos seus serviços 
básicos de saúde, oferecendo subsídios técnico-administrativos 
necessários à adequada operacionalização do posto de saúde que 
garantam o mínimo de qualidade das ações a este nível.
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CAPITULO 1 – REDE DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 

É um conjunto interdependente de estabelecimentos destinados à 
prestação de serviços integrados às pessoas e à comunidade para a 
melhoria do meio ambiente, promoção da saúde, prevenção e tra-
tamento das doenças mais comuns e a reabilitação das suas conse-
qüências. 
A rede de serviços básicos de saúde em geral compreende as 
seguintes unidades ou estabelecimentos: 
• posto de saúde 
• centro de saúde 
• unidade mista e/ou 
• hospital regional. 
1.Quem é o atendente de saúde 
É um servidor que, neste manual, tem como referência de trabalho o 
posto de saúde e a partir deste presta serviços às pessoas e à 
comunidade. É um elemento integrante da própria comunidade, isto é, 
vive nela e se interessa por seu desenvolvimento. 
O atendente é devidamente treinado e supervisionado pela equipe do 
centro de saúde para realizar o seu trabalho com segurança. 
2.O atendente na rede de serviços básicos de saúde 
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O atendente não se encontra isolado no seu posto. Ele e seu postinho 
estão ligados a uma rede de serviços de saúde (Figura 1) aos quais 
pode encaminhar os casos. Desses serviços de maior complexidade 
deve receber orientação contínua. O atendente se situa, portanto, entre 
o que a população espera do posto e dela mesma e o que os serviços 
de saúde esperam como cumprimento das atribuições que lhe 
confiaram. 
2.1 O que a comunidade espera do atendente 
• Atender os problemas de saúde que a população sente como 

importantes. 
• Realizar atendimentos de urgência e curativos. 
• Reconhecer as doenças mais comuns e participar do tratamento 

das mesmas. 
2.2 O que a rede de serviços de saúde espera do atendente 
• Prestar cuidados primários à população. 
• Acompanhar as mães e crianças. 
• Aplicar vacinas. 
• Primeiros socorros. 
• Orientar sobre alimentação, focalizando o valor dos alimentos da 

região. 
• Aplicar tratamentos indicados ou padronizados e coletar material 

para exame. 
• Reconhecer os casos que precisam ser encaminhados à unidade de 

saúde de referência (USR). 
• Que seja capaz de reconhecer os problemas de saúde mais comuns 

e de compreender a relação existente entre os mesmos e os modos 
de viver da população. 

• Interessar a população na discussão dos problemas de saúde 
ligados à condições ambientais e na execução de medidas de 
saneamento básico. 

• Que saiba reconhecer as principais doenças transmissíveis da área, 
através de seus sintomas e sinais mais característicos. 

• Notificar e encaminhar os casos suspeitos de doenças 
transmissíveis. 

• Que seja capaz de manter registro atualizado das suas atividades. 
• Prestar informações à USR sobre as tarefas realizadas. Para o bom 
cumprimento de suas atribuições, o atendente de saúde deverá ter 
como preocupação permanente: 
• Conhecer a comunidade, saber do que se adoece e morre ali, 

procurando entender as causas. É um conhecimento que vai 
construindo com os dados da observação, do que é visto e ouvi- 
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do, através das visitas domiciliares, conversas informais com as 
pessoas que 'sabem curar' (curandeiros, parteiras práticas, 'far-
macêuticos', rezadores, etc). Os dados devem ser anotados. Eles 
ajudarão os supervisores a conseguirem informação e material 
adequados aos problemas da comunidade. 

Será também importante observar e registrar a maneira como a 
população costuma resolver suas necessidades de atenção médica (a 
quem procura para tratamento das doenças, que uso faz de 
remédios caseiros tradicionais, de remédios 'de farmácia', etc). 
• Conhecer as condições de saneamento do ambiente, para 

planejar e desenvolver ações conjuntas com a comunidade, 
como, por exemplo, as condições relacionadas com: 

– água, esgoto, vetores de doenças (mosquitos, caramujos, 
barbeiros e outros), habitação (tipo, localização, higiene), 
condições de criação de animais (porcos, galinhas). 

• Conhecer as principais fontes de trabalho e produção local – 
como se ganha a vida. 

• Interessar grupos da comunidade para que estudem e procurem 
soluções apropriadas para os problemas de saúde mais 
freqüentes na localidade. 

• Ajudar a comunidade a reconhecer as relações entre as doenças 
mais comuns e os modos de viver da população local. 

• Organizar o posto de saúde (dias de funcionamento, horário), de 
acordo com a situação e condições de vida e trabalho da 
comunidade.

• Organizar os meios de transporte próprios da comunidade 
(carros, carroças, ônibus e outros) para facilitar o 
encaminhamento de pacientes à USR. 

• Manter comunicação técnico-administrativa com a USR. 
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CAPÍTULO 2 – TRABALHANDO COM A COMUNIDADE 

A maior parte do trabalho do atendente de saúde deve ser feita em 
conjunto com as pessoas da comunidade, assim como com as famílias, 
nas casas e no posto de saúde, de modo que suas atividades 
estimulem permanentemente a comunidade a cuidar da sua própria 
saúde e das condições do meio em que vive. 

1. Como trabalhar com a comunidade 

O atendente de saúde deverá convidar algumas pessoas da 
comunidade (professoras, mães de família, 'farmacêutico', parteiras 
leigas, religiosos, jovens e outros) para uma reunião no posto de saúde 
ou outro lugar considerado mais adequado para buscar as formas de 
realizarem juntos as atividades relativas aos cuidados com a saúde. 
Essas atividades serão desenvolvidas com a comunidade por meio de 
reuniões, visitas, entrevistas, debates e outros meios, dentro das 
seguintes etapas: 

1.1 Conhecendo a comunidade e seus problemas de saúde 
1.1.1  Nessa etapa, na primeira reunião, deverá ser discutido: 
• O levantamento de dados, as perguntas mais importantes a serem 

feitas para se obter um conhecimento correto e de interesse para o 
trabalho que se quer realizar. 

Exemplo: Que perguntas poderiam ser feitas às mães de família, ou às 
parteiras leigas, ou ao 'farmacêutico' para se saber "de que adoecem e 
morrem as crianças de menos de cinco anos na localidade". 
• A organização, com o grupo, de um roteiro para as entrevistas, em 

que fique bem claro o que é importante saber. 
• A melhor época, momentos e locais para a realização das 

entrevistas e coleta de dados. 
• A distribuição das responsabilidades entre os participantes, de 

acordo com o interesse e a disponibilidade de tempo de cada um. 
1.1.2  Realização do levantamento. Discutir o andamento do 
trabalho, troca de informações e opiniões, esclarecimento das 
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dificuldades e das possíveis mudanças no modo de perguntar e de 
registrar. 
1.1.3  Discutir e ensaiar com o grupo a forma de apresentar os dados 
obtidos: modo de representá-los para a população, como explicá-los e 
onde reunir as pessoas. 
1.2  Estudando a comunidade e os problemas de saúde encontra-

dos
1.2.1 Reunião aberta à população para apresentação e debate da 
situação de saúde na localidade. 
– Mostrar, em grandes folhas de papel, quadro-negro ou outros 

meios, as doenças mais freqüentes com os nomes e maneiras 
como a população se refere a elas. 

Exemplo: Diarréia, gripe, verme, ataque e outros. 
A freqüência pode ser representada de maneira simples, por exemplo: 
– em cada dez casas visitadas, sete tinham crianças com algum tipo de 
desarranjo gastrintestinal, e assim por diante. 
1.2.2 Sugestões quanto à orientação do debate: 
• Estimular as pessoas presentes à reunião para que digam o que 

pensam que são as causas dos problemas de saúde apontados 
pelo levantamento. 

Supondo que as pessoas considerem causas principais das gastren-
terites o fato de ter comido fruta verde ou alimentos 'quentes', 
'pesados', ou o nascimento dos dentes, será interessante pôr em 
discussão estas suposições, procurando ver o que há de certo nelas. 
As três causas mencionadas têm suas razões: Os alimentos chamados 
'quentes', 'pesados' são em sua maioria ricos em gorduras ou óleos, se 
estragam e fermentam com facilidade, tais como feijoada e comidas 
com dendê. 
As frutas verdes são de difícil mastigação e sua digestão também é 
mais difícil. 
O nascimento dos dentes nas crianças provoca uma inflamação e 
coceira na gengiva. A criança coça o local com a mão suja ou com 
objetos também sujos ficando mais sujeita às infecções. 
Continuar a discussão procurando saber se as pessoas participantes 
da reunião costumam tratar da mesma maneira as crianças com os 
males mencionados no levantamento: o que fazem, o que dão como 
remédio, a quem recorrem, que modificações fazem na alimentação da 
criança que aparece doente. 
Pode ser que elas digam que começam com os tratamentos caseiros 
(chás diversos, como de olho ou broto de goiabeira, de erva-cidrei- 
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ra; água de arroz e alimentos que prendem, como banana amassada). 
Procurar valorizar e enriquecer com novos conhecimentos aquilo que 
faz bem à saúde. 
Exemplo: Os chás mencionados para os casos de diarréia são um 
meio acertado de reidratar a criança. É importante nessa discussão 
tornar bem claro para as pessoas que: a quantidade de líquidos que 
a criança precisa beber deve ser maior do que a que ela perde na 
diarréia e vômitos. Costuma-se calcular um copo de líquido para 
cada evacuação ou vômito. 
1.3 Relacionando os problemas de saúde com suas causas 
1.3.1 Procurar relacionar as doenças e os problemas encontrados, 
como, por exemplo: 
• Condições do ambiente: 
– hábitos, costumes 
– alimentação 
– habitação 
– água que utilizam para beber, para uso doméstico e outros fins 
– destino dado aos dejetos (fezes) e ao lixo. 
Se ninguém relacionou diarréia ou verminoses com falta de 
saneamento (fossas higiênicas e abastecimento de água), será o 
momento de procurar discutir essa relação, conduzindo a discussão no 
sentido da descoberta da verdadeira causa ou causas dos problemas. 

Nessa casa não existe privada (Figura 2). Os moradores fazem suas 
necessidades no chão, atrás de alguma touceira ou moita. A água é 
difícil. A família busca água em poço da casa do vizinho. A dona da 
casa diz que as crianças têm muita lombriga e que o filho de seis 
meses está com diarréia. 
Com apoio nos dados encontrados e no texto sobre verminoses e 
diarréias (pág. 75 e 120), provocar uma discussão sobre as condições 
e os comportamentos que favorecem a situação de doença das 
crianças. Deve-se conhecer bem o tema a ser discutido. Não ter 
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pressa em dar a resposta, mas dar tempo ao grupo para descobrir suas 
próprias propostas. 
1.3.2 Organizar tantos grupos de discussão quantos forem necessários 
para esgotar o tema de um problema. 
Orientar os grupos a pensar quais são as atividades a serem feitas ou 
decisões a tomar em relação aos problemas discutidos. Orientar para 
que alguém do grupo faça as anotações das atividades sugeridas. 

1.4 Selecionando e preparando o que fazer para solucionar os 
principais problemas 

1.4.1 Discutir com as pessoas, em reunião, como podem ser feitas as 
atividades sugeridas para melhorar a situação encontrada e 
apresentada no debate. 
Orientar para que alguém do grupo faça anotações das atividades 
sugeridas. 
Escolher os problemas que podem ser resolvidos com os meios de que 
dispõe a comunidade e o posto de saúde. 
1.4.2 Preparar com os grupos as atividades a serem executadas. 
Distribuir as tarefas aos grupos organizados da comunidade de acordo 
com suas experiências, conhecimentos e disponibilidade de tempo. 
1.4.3 Estudar e definir com os grupos os seguintes aspectos: 
– Como será constatado o cumprimento das tarefas 
– O período de tempo previsto para o cumprimento de cada tarefa ou 

atividade 
– Como será feita a comunicação com o posto de saúde e a unidade 

de saúde de referência 
– Como assegurar o apoio técnico do supervisor da unidade de 

saúde de referência. 

1.5 Executando e acompanhando as ações propostas 

1.5.1 Realizar as atividades e tarefas planejadas, devendo o atendente 
de saúde ser o elemento de ligação entre os diversos grupos. Manter 
uma comunicação ativa para saber do andamento dos trabalhos, as 
dificuldades que podem aparecer e como estão sendo resolvidas. 
Fazer as anotações mais importantes. 
Comunicar à unidade de saúde de referência o andamento das 
atividades que estão sendo realizadas. 
1.5.2 Organizar reuniões com a comunidade, a fim de divulgar e 
discutir o andamento dos trabalhos, usando os meios sugeridos na 
etapa 1.2.1 (pág. 14). 
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1.6 Avaliando os resultados e discutindo novas propostas 

1.6.1  Listar as atividades e tarefas que foram realizadas de acordo 
com o tempo previsto, utilizando os meios que foram definidos para 
comprovar o cumprimento das tarefas programadas. 
1.6.2  Estudar e anotar os resultados, assim como as dificuldades 
que impediram o cumprimento das tarefas que não foram realizadas. 
1.6.3  Organizar reuniões com a comunidade para informar e discutir 
o seguinte: 
– resultados alcançados 
– dificuldades encontradas 
– o que ainda precisa ser feito 
– novas propostas de ação. 
1.6.4  Marcar nova reunião para organizar novas atividades e tarefas 
de acordo com a atual situação. 
1.6.5  Comunicar à unidade de saúde de referência os resultados e 
decisões tomadas.





–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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CAPÍTULO 3 – SANEAMENTO BÁSICO 

As atividades de saneamento do meio se desenvolvem com a 
participação da comunidade, a fim de melhorar as condições de higiene 
do lugar em que as pessoas vivem. Estas atividades podem ser: 
construção de poços, de fossas, destino adequado do lixo e melhoria 
da habitação. 
Nas comunidades podem ser verificadas, entre outras, as seguintes 
condições: 
• Falta de abastecimento público de água. 
• Falta de proteção às demais fontes de abastecimento (poço, fonte, 

bica, rio e açude). 
• Falta de fossa ou privada higiênica – os dejetos humanos são 

depositados sobre a terra. 
• Falta de coleta de lixo – este é jogado nos arredores da casa. 
• Má qualidade da maioria das casas. 
1. Água 
A água é muito importante para a saúde do homem. Por isso, ela deve 
ser de boa qualidade e em quantidade suficiente para limpeza, preparo 
de alimento e para beber. 
A água se origina das chuvas e se encontra na natureza (Figura 3), na 
superfície da terra, formando rios, ribeirões, lagos, represas, açudes, 
barreiros, fontes e, também, embaixo da terra (lençóis de água). 
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2. Cuidados com as águas retiradas de rios, fontes, bicas, açudes 
e poços 

• Proteger o terreno ao redor das fontes, bicas e poços para evitar 
que as fezes, animais mortos e outros poluentes lançados direta-
mente ao solo e arrastados pelas enxurradas contaminem as águas. 

• Impedir que os dejetos de uma fossa sejam canalizados para rios e 
açudes.

• Localizar, construir e usar corretamente o poço e a fossa. 
• Proteger e limpar a caixa d'água. 
Uma das formas mais comuns de se obter água é através de poço. 
Consegue-se água de poço, cavando-se um buraco na terra até 
alcançar o lençol de água. Existem dois tipos de lençóis de água: um 
que se encontra mais próximo da superfície do solo (lençol freático) e 
outro que se encontra em maior profundidade (lençol artesiano). 
O poço que atinge o lençol freático é conhecido pelos nomes de poço 
raso, poço freático ou cacimbão. É o mais usado, pois pode ser 
escavado com ferramentas simples (pás, enxadas e cavadeiras). Por 
ser menos profundo, suas águas estão mais expostas à contaminação. 
O poço que atinge o lençol artesiano é conhecido pelos nomes de poço 
profundo ou poço artesiano. Sua construção é muito cara, porque 
precisa de máquinas para que o poço chegue até o lençol artesiano. A 
água do poço profundo é melhor, porque está protegida das impurezas. 
O poço deve ser revestido de tijolo, pedra ou tubo de concreto. O 
revestimento deve ter, por dentro do poço, pelo menos uns 2 ou 3 
metros de profundidade, e por fora uma parede de 50 centímetros. Este 
revestimento serve para proteger o poço de enxurradas, animais e 
poluentes em geral. Deve-se fazer ao redor do poço um monte de terra 
socada ou batida e valetas para desvio de águas servidas, com uma 
distância de 3 metros, para evitar a penetração de águas sujas dentro 
do poço. 
O poço pode representar um perigo para as crianças, motivo por que 
deve ser coberto com tampa de concreto ou de madeira para evitar 
acidentes (Figuras 4 e 4A). Igualmente, deve-se evitar que caiam 
folhas, animais, insetos e objetos que possam sujar a água. 
O poço deve estar longe de fossas, depósitos de lixo e chiqueiro de 
porcos, cerca de 30 metros (seus e dos vizinhos). 
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A retirada da água do poço deve ser feita, de preferência, através de 
bomba manual ou elétrica ou por combustível. Quando não for possível 
retirar a água com a ajuda de bomba, usa-se o balde e a corda com os 
devidos cuidados de higiene (Figura 5). 
O poço deve ser desinfetado ou limpo, logo depois de sua construção 
ou sempre que houver conserto ou suspeita de contaminação. 

 
3. Cuidados ao retirar ou usar a água do rio ou riacho 

• Retirar a água do rio pela manhã, pois neste período há menor 
possibilidade de estar contaminada. 

• Escolher o local mais distante possível das casas, para retirar a 
água. 

• Lavar roupas, tomar banho ou lavar animais em locais abaixo da vila 
ou povoado, isto é, rio abaixo. 

A água de fonte ou bica pode ser coletada diretamente em uma caixa 
d'água ou depósito. As pessoas podem retirá-la através de um cano. A 
caixa d'água deve ter uma tampa de proteção que permita sua limpeza. 
Nas zonas secas pode-se coletar água de chuva que cai dos telhados 
em latas, potes, tonéis, tanques e bacias. Neste caso recomenda-se 
não coletar as primeiras águas de chuva, porque contêm as sujeiras do 
telhado (fezes de animais, poeira e folhas) e usar telas de pano ou de 
arame na extremidade do cano ou calhas colocados para este fim. 
Quando a água não for de fonte, bica ou poço raso nem da rede de 
abastecimento público ou de um poço profundo, recomenda-se 
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que a água de beber seja filtrada, fervida ou tratada com cloro (colocar 
uma gota de cloro para cada litro de água). 

4. Privada higiênica 
A construção de fossa seca ou privada higiênica é a forma mais 
simples de se dar destino adequado aos dejetos humanos, na ausência 
de rede de esgoto. 

A construção da privada higiênica é simples e barata. A própria família 
pode construí-la. Deve estar próxima da casa (mais ou menos 6 
metros) para facilitar seu uso (Figura 6). 

5. Como construir a privada 
• Quando o terreno for firme, deve-se cavar uma fossa ou buraco 

redondo ou quadrado com 80 centímetros de largura e mais ou 
menos 2 metros de fundura. 

• Quando o terreno for arenoso ou poroso, o buraco deve ser 
revestido totalmente para evitar que as fezes e urina alcancem o 
lençol de água. 

• Quando o terreno for inclinado (em declive), a privada deve ser 
construída na parte mais baixa do terreno (Figura 7). A fossa e o 
poço devem estar o mais longe possível Um do outro, 
recomendando-se uns 30 metros de distância. 
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O fundo da fossa não deve ficar perto do lençol de água. Se, ao 
cavar o buraco, notar que a terra do fundo começa a ficar úmida, 
então deve-se parar de cavar, pois significa que está próximo o 
lençol de água. Outra maneira certa para se calcular a fundura da 
fossa é achar a fundura de um poço já existente na vizinhança. O 
fundo da fossa deve ficar no mínimo 1,50 metros acima do lençol, 
de água. 
Depois de feito o buraco, fazer um quadrado de tijolo ou madeira, de 15 
centímetros de altura, em volta do buraco. Colocar sobre o quadrado 
um piso de madeira ou concreto (pré-fabricado), para as pessoas 
pisarem quando forem usar a fossa (Figuras 8, 8A e 8B).
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Depois de pronta a fossa, deve-se construir uma casinha para a 
proteção das pessoas. A casinha pode ser feita com tijolo, placa de 
concreto, madeira, ou qualquer outro material da região. Deixar um vão 
(espaço) pequeno entre as paredes e o telhado para facilitar a 
ventilação da casinha. 
Quando a fossa estiver cheia ou quase cheia, cavar outro buraco junto 
à casinha (Figura 9), fazendo uma nova ligaçãol (cano). 

6. Uso, limpeza e conservação da privada 

• Deixar o buraco sempre coberto com uma tampa. 
• Manter a porta fechada para evitar a entrada de animais e crianças 

pequenas desacompanhadas. 
• Lavar o piso com água, sabão ou desinfetante, evitando deixar a 

água cair dentro da fossa. 
• Manter a parte externa da casinha (arredores) sempre limpa. 
• Manter a. privada higiênica em bom estado, consertando-a, caiando-

a ou pintando-a. 
• Jogar dentro da fossa papéis usados. O lixo deve ser queimado ou 

enterrado. 
• Jogar cal ou óleo queimado (óleo usado de carro, trator ou outras 

máquinas) dentro da fossa para evitar o mau cheiro e a criação de 
insetos.

• As crianças pequenas e as pessoas doentes ou muito idosas podem 
usar urinol ou lata e depois despejar as fezes e a urina na privada 
(Figura 10). 
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7. Lixo 

Nas vilas e povoados, geralmente, o lixo não é coletado pela 
prefeitura. Neste .caso, a comunidade deve ser orientada para queimar 
e enterrar o lixo da casa. O lixo é composto de vários tipos de materiais 
usados.
Alguns tipos de lixo, como papel, papelão, pano, plástico, madeira, 
folhas e galhos de mato, devem ser queimados. Outros tipos, como 
restos de comida, latas, louças quebradas, vidros e metais, que não 
pegam fogo, devem ser enterrados. 
Para enterrar o lixo da casa e do quintal, recomenda-se cavar um 
buraco e cobri-lo com uma tampa para evitar mau cheiro, criação de 
insetos e presença de animais, principalmente, ratos. Depois de cheio, 
deverá ser coberto com terra. Dentro da casa, o lixo deve ser colocado 
em lata ou em caixote com tampa (Figura 11).
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8. Melhorias da habitação 

A casa é o local onde passamos a maior parte do nosso tempo. Deve 
ser mantida limpa para que possa oferecer segurança e bem-estar aos 
que nela vivem. 
O atendente de saúde, juntamente com a comunidade, deverá 
desenvolver atividades relacionadas à melhoria da habitação, 
verificando junto a cada morador suas possibilidades de identificar a 
necessidade de reforma e condições para executar certos trabalhos 
(rebocar paredes, cimentar o piso, colocar janelas, substituir o telhado 
e outras benfeitorias). 
Sabendo da importância da higiene e conservação da casa para a 
saúde das pessoas, o atendente de saúde deve orientar a comunidade 
para: 
• Manter a casa limpa. 
• Cuidar para que a casa seja arejada e ventilada, deixando penetrar 

a luz do sol através de portas e janelas. 
• Rebocar as paredes por dentro e por fora. 
• Cobrir as casas com telha ou madeira. 
• Evitar a presença de animais dentro da casa (galinha, pato, porco, 

cabra, cachorro, gato). 
Os materiais utilizados para a melhoria das casas deverão ser próprios 
da região, porque são mais baratos e fáceis de adquirir e apropriados 
às condições locais. A comunidade saberá identificar os tipos e locais 
onde poderão ser encontrados. 

Importante: A participação da comunidade na identificação dos
problemas de saneamento básico, bem como na aplicação das
medidas para a solução dos mesmos, contribuirá de forma decisiva
para a obtenção de resultados positivos.
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CAPÍTULO 4 — CUIDADOS COM A MÃE, A CRIANÇA E O 
ADOLESCENTE 
O grupo materno-infantil merece atenção especial porque corre maior 
perigo de adoecer e morrer. A gestante porque está gerando um novo 
ser, as crianças e adolescentes porque estão em fase de crescimento. 
Várias doenças podem ocorrer, prejudicando o desenvolvimento 
normal da gestação e o crescimento e desenvolvimento da criança e do 
adolescente. 
O trabalho do atendente junto à família e em especial junto à mãe tem 
como finalidade orientá-las na promoção da saúde, prevenção da 
doença e no tratamento das afecções mais comuns. 
1. O que saber sobre a mulher antes da gestação 
O atendente deve aproveitar todas as ocasiões para orientar a mulher 
quanto à sua função de mãe. Assim, em qualquer visita ao posto, 
mesmo que ela não esteja grávida, o atendente deve procurar 
esclarecê-la sobre os cuidados a tomar antes de uma gravidez, em sua 
defesa e na da criança. Procurar saber: 
– se ela está bem de saúde 
– se a menstrução é normal 
– se tem corrimento vaginal 
– se é diabética (açúcar na urina) 
– se tem pressão alta 
– sobre suas gestações anteriores 
– se o marido já pegou doenças sexualmente transmissíveis 
– sobre a situação dos filhos — se tem algum doente, por exemplo:
– com ataques, cego, surdo, mudo ou com qualquer outro defeito 

físico
– se fez exame de sangue para ver se tem sífilis 
– se já teve aborto ou filhos nascidos mortos 
– se ela própria ou outra mulher de sua família já teve gêmeos 
– se é casada com parente. 
Além de se informar se a menstruação é normal, é bom dar outras 
explicações que a esclareçam e a orientem neste sentido. A maioria 
das meninas tem sua primeira menstruação (sangramen- 
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to mensal, isto é, regra) dos 11 aos 16 anos. Isto significa que, após a 
primeira menstruação, a menina-moça corre o risco de engravidar, e a 
gravidez antes dos 15 anos representa um risco para a mulher e para a 
criança. 
São comuns dores durante a menstruação, não sendo necessário ficar 
de cama. Na realidade, ficar deitada, quieta, pode piorar a dor. Muitas 
vezes é bom caminhar e fazer serviços ou exercícios leves; tomar chás 
caseiros. 
Durante a menstruação, a mulher deve tomar banho e manter-se limpa, 
dormir o suficiente e se alimentar normalmente. Ela pode comer de 
tudo e pode continuar fazendo seu trabalho. No caso de irregularidades 
menstruais e cólicas fortes, ver: Conduta, no capítulo 6 (pág. 89). 

2. Assistência à gestante 
Para que a gestação se desenvolva normalmente e o recém-nascido 
seja sadio, é importante: 
• Alimentação – A boa alimentação da gestante contribui para o 

nascimento de criança normal, evitando o parto prematuro, recém-
nascido de baixo peso (menos de 2 500 gramas), anemia e 
desnutrição materna. Todos os alimentos têm valor nutritivo, por 
isso a gestante deve, na medida do possível, incluir em sua 
alimentação: 

– carne de qualquer tipo: boi, carneiro, bode, coelho, aves, e também 
miúdos, que são bastante nutritivos e mais baratos 

– peixe, camarão e mariscos de toda espécie 
– ovos de galinha, pata, marreca e codorna 
– leite de vaca, de búfala e cabra 
– arroz, fava e feijão de todos os tipos, milho e soja 
– aipim (macaxeira, mandioca), batata, inhame e cará 
– farinhas de mandioca e milho, trigo (macarrão, pão e bolo), 

maisena, tapioca 
– legumes e verduras, que podem, inclusive, ser cultivados no quintal 
– frutas de qualquer espécie. 
Alguns desses alimentos são caros ou difíceis de ser encontrados. Por 
esse motivo, o atendente deve orientar a gestante para comer os que 
são próprios da região, sendo para isto, necessário: 
– Conhecer os recursos alimentares locais e sua forma de preparo e 

utilização. 
– Orientar a gestante e a família sobre a importância do valor nutritivo 

dos alimentos bem como o preparo da refeição com alimentos 
adequados. 

– Estimular a família para a criação de aves e outros animais, cul- 
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tivo de verduras, legumes e frutas para o seu próprio uso. 
– Esclarecer à gestante sobre crenças e tabus relacionados com 

alguns tipos de alimentos, reforçando a idéia de que todos os 
alimentos têm valor nutritivo e não prejudicam a gestação. 

• Esclarecer à gestante: 
– Que alimentos muito salgados provocam pressão alta e inchação. 
– Que a bebida alcoólica é prejudicial para a saúde da mãe e da 

criança. 
– Sobre a importância da higiene corporal e da roupa. 
– Sobre a importância de freqüentar regularmente o posto de saúde 

para o controle do exame pré-natal. 
• A gestante deve evitar: 
– Fumar, porque mães que fumam durante a gravidez podem ter 

recém-nascidos de baixo peso. 
– Receber visitas ou visitar pessoas com doenças contagiosas, por 

exemplo: gripe, rubéola, sarampo, coqueluche, hepatite, catapora 
(varicela). 

– Tomar qualquer remédio sem orientação do serviço de saúde, 
mesmo os analgésicos. 

– Ter relações sexuais no decorrer do último mês de gestação, 
porque pode provocar o rompimento da bolsa d'água, parto antes do 
tempo, inflamações e infecções. 

2.1  Sinais de perigo na gravidez 
2.1.1  Hemorragia – Qualquer sangramento pela vagina durante a 
gravidez é sinal de perigo para a mãe a criança. Se ocorrer nos três 
primeiros meses pode ser abortamento. Nos últimos três meses, pode 
indicar um descolamento da placenta antes do parto. 
2.1.2  Anemia grave – A gestante apresenta palidez da pele, do 
interior das pálpebras, das gengivas e unhas. Sente fraqueza e 
cansaço. Quando a anemia é muito forte, o rosto, as pernas e os pés 
ficam inchados, o coração bate rápido e a respiração torna-se curta.
2.1.3  Toxemia da gravidez – A gestante pode apresentar aumento 
súbito de peso (ganha peso de repente), febre, inchação das mãos e 
do rosto, pressão alta, urina escura com cheiro forte. 

Importante: Todas as gestantes que apresentarem qualquer um 
destes sinais devem ser encaminhadas com urgência à unidade 
de saúde de referência..
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2.2 Gestantes consideradas de risco

Dentre as gestantes existem algumas que apresentam maior 
possibilidade de complicações durante a gestação e o parto. O risco de 
adoecer ou morrer é maior, tanto para a mãe como para o recém-
nascido. Merecem atenção especial as seguintes gestantes: 
• aquelas que têm menos de 15 ou mais de 35 anos 
• as que tiveram mais de cinco filhos 
• as que tiveram mais de dois partos cesáreos 
• as que já tiveram abortos ou partos prematuros (antes do tempo) 
• as que ficaram grávidas logo em seguida a um parto (o intervalo 

ideal entre uma gestação e outra é de dois anos) 
• as que são diabéticas e cardíacas 
• as que tiveram rubéola. 

2.3 Como controlar a gestante: pré-natal 

O controle da gestante no posto de saúde é importante porque facilita a 
descoberta de problemas que possam surgir e a aplicação de medidas 
o mais cedo possível para prevenir riscos para a mãe e a criança. O 
atendente de saúde deve: 
• Localizar todas as gestantes da comunidade. 
• Convidar as gestantes para uma reunião no posto, a fim de dar as 

orientações iniciais. 
• Inscrever todas as gestantes no posto de saúde. 
• Marcar dia e hora de atendimento para cada gestante, no posto (no 

mínimo quatro atendimentos para cada gestante). Além dos 
atendimentos marcados, a gestante poderá receber outros de 
acordo com suas necessidades. 

• Fazer visita domiciliar nos casos em que julgar necessário. 
• Obter informações, fazer observações e anotar na ficha dados 

sobre;
– data da última menstruação 
– regularidade da menstruação (intervalo entre as regras) 
– número e história das gestações anteriores, abortos, partos 

prematuros, crianças nascidas mortas, partos difíceis 
– doenças que teve desde a infância 
– queixas atuais: dor de cabeça, inchação e dormência nos pés e nas 

mãos, dor nas cadeiras (quadris), prisão de ventre, diarréia, coceira 
e corrimento vaginal, tosse, dor no peito, varizes, manchas, feridas 
e caroços na pele 

– situação de saúde de outros membros da família: se alguém tem 
doença grave, se tem criança com defeito físico, com retardo 
mental, paralisia, cegueira ou surdez
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– se as crianças da família estão matriculadas no serviço de saúde. 

2.4 Exame físico da gestante 

Este exame deve ser realizado nos comparecimentos de rotina da 
gestante ao posto (no mínimo quatro vezes durante a gestação). 
Devem ser verificados: 
– peso 
– pressão arterial 
– condições físicas (pele, mucosas, varizes, edema e dentes) 
– fundo do útero. Este exame, geralmente, é feito a partir do terceiro 

mês da gestação. Normalmente, o útero fica dois dedos mais alto 
cada mês, o que se percebe facilmente, apalpando a barriga da 
gestante. No quinto mês o útero geralmente está na altura do 
umbigo. O atendente deve escrever em cada exame quantos dedos 
o útero está acima ou abaixo do umbigo 

– a partir do quarto mês a criança pode se mexer; esta informação 
deve ser obtida com a gestante 

– no quinto mês já se pode ouvir os batimentos do coração da 
criança; para isso utiliza-se o estetoscópio de Pinard. 

No último mês, se as batidas do coração da criança forem mais fortes 
abaixo do umbigo da gestante, ela está com a cabeça para baixo e 
provavelmente na hora do parto a apresentação será normal (de 
cabeça).
Se as batidas do coração da criança são mais fortes acima do umbigo 
da mãe, a cabeça provavelmente está para cima; na hora do parto a 
apresentação poderá ser de nádegas, isto é, pélvica, neste caso a 
gestante deve ser encaminhada à unidade de saúde de referência. 

2.5 Exames complementares 

Além do exame físico são necessários outros exames, entre eles: 
2.5.1 Exame de urina – Para verificar a presença de albumina ou 
glicose. O primeiro exame é muito simples e pode ser feito no posto 
pelo atendente treinado. Se estes exames demonstrarem a presença 
de albumina ou glicose, a gestante deve ser encaminhada para a 
unidade de saúde de referência. 
2.5.2 Exame de sangue – Para verificar o tipo de sangue, fator Rh e 
se a gestante tem sífilis. Cabe ao atendente apenas a colheita do 
sangue, o qual deve ser encaminhado, de acordo com as instruções, 
para a unidade de saúde de referência (ver capítulo 9, pág. 161). 
2.5.3 Exame de fezes – Para verificar se a gestante tem vermes. 
Neste caso, também cabe ao atendente apenas orientar a gestante 
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como colher as fezes para exame e enviar o material para a unidade de 
saúde de referência. 
Havendo indicação de tratamento, após o resultado dos exames, o 
atendente deve orientar e acompanhar o cumprimento da prescrição 
médica. 

2.6 Cuidados

– Aplicar a vacina antitetânica. A finalidade desta vacina é proteger a 
criança recém-nascida contra o tétano do umbigo ou mal-dos-sete-
dias, e também a mãe, contra o tétano que pode ocorrer após o 
parto (verificar esquema de vacinação adotado no posto). 

– Verificar as condições dos dentes e, no caso de problemas de cárie 
e outros, encaminhar a gestante para o tratamento odontológico na 
unidade de saúde de referência. 

2.7 Atendimento ao parto 

• Preparação para o parto: 
– Decidir com a gestante e parteira prática qual o local da realização 

do parto. Se em casa ou na unidade de saúde de referência. 
– Calcular com a gestante e parteira prática a data aproximada do 

parto (data da última menstruação, dia e mês, mais dez dias e 
menos três meses), por exemplo: se a última menstruação começou 
no dia primeiro de janeiro, somar dez dias e diminuir três meses, o 
que daria, como data provável do parto, dez de outubro. 

– Orientar a gestante para providenciar roupas para o recém-nascido 
e o material necessário para o parto: bacia para a parteira lavar as 
mãos, uma vasilha com água limpa (fervida), sabão, panos limpos, 
uma vasilha para o exame da placenta e cordão umbilical. 

– Fornecer à parteira prática o material esterilizado no posto, como: 
tesoura, pinças, cadarço e gaze, bem como o medicamento para 
credeização. 

• Sinais de trabalho de parto: 
– Perda de pequena quantidade de catarro ou gosma, que às vezes 

vem com rajas de sangue. É o tampão mucoso, que é normal. 
– Aparecimento das contrações ou dores do parto, tipo cólica. No 

começo, passa muito tempo entre uma contração e outra. Depois, 
as contrações ficam mais fortes, regulares e próximas uma das 
outras, podendo haver perda de líquido por rompimento da bolsa 
d'água (Figura 12). 
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2.8 Cuidados durante o trabalho de parto 

• Auscultar os batimentos do coração da criança pelo menos de hora 
em hora. Caso as batidas sejam mais de 160 ou menos de 120 por 
minuto, a criança está em sofrimento. Leve a parturiente com 
urgência à unidade de saúde de referência. 

• Orientar a parturiente para que fique à vontade, ou seja, andar, ficar 
de pé, deitar-se de lado na cama ou rede. 

• Se necessário, acalmar a parturiente e explicar como deve respirar, 
guardando forças para o parto. 

2.9 Fases do trabalho de parto 

• 1ª fase – Começa com as contrações regulares até o momento em 
que a criança chega ao canal do parto. Esta fase pode durar de dez 
a quinze horas na mulher que vai ter o filho pela primeira vez e 
menos horas, nos partos seguintes. Isto varia bastante. 

• O que fazer 
– Lavar muito bem, com água e sabão, a barriga, genitais, nádegas e 

pernas da parturiente. 
– Colocar a parturiente em lugar arejado e com luz suficiente. 
– Forrar o local e cobrir a parturiente com lençol limpo. 
– Dispor para uso o material já esterilizado no posto e outros 
necessários. 

Importante: Não massagear nem empurrara barriga da ges- 
tante nesta fase. Também não deve mandar a mãe fazer força.
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• 2ª fase – Começa quando a criança chega ao canal do parto e 
termina com o nascimento. Nesta fase as contrações são mais 
fortes e mais freqüentes e a mãe deve respirar fundo, prender a 
respiração e concentrar a força na parte superior da barriga 
empurrando-a no sentido da vagina. 

Posições mais comuns: 

mulher de cócoras, mulher sentada com apoio, mulher deitada 
(Figuras 13, 13A e 13B). 

Nesta fase deve-se: 
– Quando a cabeça começar a aparecer, proteger o períneo com a 

mão direita usando um pano limpo. 
– Segurar a cabeça da criança com a mão esquerda, sem puxá-la, para 

evitar que saia de repente. 
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Fases do parto 

• 3º fase – Começa quando a criança já nasceu e termina quando a 
placenta sai. Geralmente a placenta sai por si mesma, de cinco 
minutos a meia hora após o nascimento. Para favorecer a sua 
saída, massagear levemente o abdome à altura do útero. Nesta fase 
deve-se:

Importante: Nunca colocar a mão ou os dedos dentro da
vagina da parturiente para evitar infecções e machucar a mãe e
a criança. 
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– Deixar a placenta sair por si mesma, evitando rasgar as peles que a 
envolvem. 

– Examinar cuidadosamente a placenta para verificar se faltam 
pedaços. Caso isto aconteça, a mãe corre perigo de hemorragia. 
Portanto, deve ser levada com urgência à unidade de saúde de 
referência. 

– Se dentro de uma hora a placenta não sair, também levar a mãe à 
unidade de saúde de referência. 

3. Assistência ao recém-nascido 

• Limpar o rosto da criança com um pano macio e retirar suavemente 
a secreção do nariz e da boca, com uma gaze. 

• Se estiver sufocada coloque a cabeça da criança mais baixa do que 
o corpo e tente retirar a secreção. Se não der resultado aspirar a 
secreção com a boca. 

• Observar se a criança faz alguns movimentos respiratórios. No caso 
da criança não os apresentar, tentar movimentar seus braços e 
pernas com delicadeza. Se com essas providências não reagir, 
fazer a respiração boca a boca (ver capítulo 8, pág. 130). 

• Cortar o cordão umbilical da seguinte forma: quando o cordão 
diminuir as pulsações, colocar uma pinça ou amarrar bem firme com 
um cadarço, a quatro dedos acima da barriga da criança; medir 
mais quatro dedos, colocando outra pinça ou amarrando 
novamente. Com uma tesoura esterilizada, cortar o cordão entre os 
dois nós ou pinças junto ao nó mais próximo à barriga da criança. 

• Envolver a criança em um pano limpo e seco para mantê-la 
aquecida. 

• Colocar a criança, quando estiver respirando normalmente, em 
contato com a mãe para sugar o peito, pois isto estimula a descida 
do leite. 

• Limpar os olhos da criança com uma gaze esterilizada, e pingar 
uma gota de solução de nitrato de prata a 1% ou de argirol a 5% ou 
15% no canto interno de cada olho (as soluções devem ser novas). 

• Verificar peso e altura. Usando uma fita métrica, medir a criança da 
cabeça aos pés com as pernas estiradas e anotar o comprimento. O 
peso deve ser verificado colocando a criança dentro de uma fralda. 
Dar um nó na ponta da fralda que fica do lado da cabeça da criança 
e outro na ponta que fica nos seus pés. As outras duas pontas 
restantes são amarradas firmemente com dois nós, onde é enfiado 
o gancho da balança de mola para suspender a criança dentro da 
fralda. Isso deve ser feito acima da
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cama, para maior segurança. Anotar o peso na ficha que deve ser 
aberta para a criança. Se ela pesar menos de 2 500 gramas é 
considerada recém-nascido de baixo peso, ou prematuro, e precisa 
receber cuidados especiais (Figura 15). 

A criança que ao nascer pesar mais de 5 000 gramas deverá receber 
atenção especial, bem como sua mãe. Há suspeita de que a mãe seja 
diabética. 

3.1 Como fazer a higiene do recém-nascido 

• A criança deve ser limpa diariamente com um pano macio 
umedecido em água fervida, morna, para retirar da pele restos de 
muco e sangue, sem retirar o sebo que cobre a pele tendo cuidado 
para não molhar o coto umbilical (umbigo). 

• Trocar as fraldas e outras roupas de uso da criança toda vez que 
estiver molhada ou suja.
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• Após a queda do coto umbilical e se o umbigo estiver bem 
cicatrizado, dar banho de bacia, diariamente, com água morna, 
sabonete ou sabão de coco. 

3.2 Outros cuidados

• Cobrir o berço ou rede, com mosquiteiro ou pano fino. 
• Não permitir que peguem o recém-nascido as pessoas com 

feridas, coceira, resfriado com garganta inflamada e tosse, ou 
outra doença infecciosa. 

• Não fumar junto do recém-nascido. 
• Manter o recém-nascido em local limpo e arejado, protegido de 

vento, longe de fumaça, bichos, insetos e poeira. 

3.3 Problemas que o recém-nascido pode apresentar

A criança logo após o nascimento pode apresentar algum dos 
problemas abaixo: 
• Batimentos do coração abaixo de 100 batidas por minuto. 
• Rosto e corpo azulados ou amarelados depois que começou a 

respirar. 
• Pernas e braços moles, sem movimento, mesmo quando 

beliscados.
• Dificuldade de respirar após os primeiros 15 minutos de vida. 
• Lábio leporino, goela-de-lobo, músculo do pescoço torcido, dedos 

a mais, pé torto, defeito nos órgãos genitais e no ânus (ânus não 
perfurado), hérnia umbilical ou outros problemas. 

Nos primeiros dias ou semanas de vida a criança ainda pode 
apresentar: 
• Presença de pus, mau cheiro no umbigo, temperatura baixa 

(menos de 35 graus), febre alta e convulsões. 
• Sangramento pela boca, nariz, vagina e ânus. 
• Sapinho (monilíase) (ver capítulo 6, pág. 90). 

3.4 Cuidados com o prematuro ou recém-nascido de baixo peso

Os primeiros cuidados são iguais aos prestados aos recém-nascidos 
normais, porém estes recém-nascidos necessitam de alguns cuidados 
especiais: 

Importante: Em qualquer um desses casos, a criança deve ser
encaminhada à unidade de saúde de referência, com urgência.



41

• Vestir rapidamente a criança e colocá-la em berço aquecido com 
garrafas de água quente bem tampadas e enroladas em pano limpo e 
seco.

• Observá-la mais vezes do que o recém-nascido normal. 
• Acompanhar com cuidado especial a sua alimentação, higiene, 

crescimento físico e desenvolvimento. 
• Visitar mais freqüentemente o prematuro e reforçar a orientação à mãe, 

sempre que necessário. 

4. Assistência à puérpera

O puerpério, resguardo ou dieta é o período que va i  desde o nascimento 
da criança até aproximadamente 40 dias. E durante estes 40 dias que o 
organismo da mulher va i  voltando ao seu estado anterior. Durante os  
primeiros dias a puérpera apresenta: 
• Perda de sangue (lóquios, sangue talhado, coágulos) que vai 

diminuindo aos poucos e  passando de vermelho vivo para marrom e  
depois para amarelado. 

• Seios doloridos, aparecimento de um líquido amarelado, chamado 
colostro, que é  o  início da produção do leite. 

• Cólicas semelhantes às regras, devido a expulsão de coágulos de 
sangue do útero. Diminuição da barriga, pois o  útero vai voltando ao 
tamanho normal. 

No período do puerpério podem aparecer sinais e sintomas que não são 
normais. Nestes casos, a puérpera deve ser encaminhada com urgência à 
unidade de saúde de referência. 
Sinais e sintomas de alarma: 
• Parada repentina do corrimento de sangue na primeira semana depois 

do parto. 
• Corrimento de sangue (lóquios) escuro, com puns e mau cheiro. 
• Febre alta e  tremores no corpo. 
• Barriga inchada, endurecida e dolorida. 
• Seios endurecidos, doloridos e  com rachaduras nos bicos. 
• Forte dor de cabeça. 
Se a mulher apresentar alguns desses sinais, o atendente ou a parteira 
prática devem encaminhá-la imediatamente à unidade de saúde de 
referência. 

4.1 Cuidados no puerperio

• Tomar banho diariamente com água limpa. 

Importante: – Todo prematuro deve ser encaminhado à unidade de
saúde de referência. 
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• Manter relações sexuais somente após os 40 dias do puerpério. 
• Evitar carregar peso e realizar trabalhos pesados nos primeiros 

dias após o parto. 
• Lavar os seios com água fervida, morna, antes e depois da 

amamentação, para evitar rachaduras e inflamação. 
• Fazer compressas úmidas, quentes, e massagens leves nos seios, 

quando houver sinal de inflamação. 
• Se a criança não conseguir sugar bastante leite, fazer o 

esvaziamento dos seios, espremendo-os com as próprias mãos. 
• A puérpera deve alimentar-se bem, comendo de tudo, como antes 

do parto, pois os alimentos ajudam na produção do leite. 

4.2 Alimentação da criança do primeiro ao quarto mês de vida

O atendente deve orientar as mães sobre o primeiro leite que sai da 
mama; este é um líquido grosso e amarelado chamado colostro. Esse 
primeiro leite ou colostro contém muitas substâncias que a criança 
precisa para se alimentar nas primeiras horas de nascido. A partir do 
segundo dia esse leite vai ficando mais claro e em maior quantidade. 
O leite materno é o principal alimento da criança e deve ser o único 
nos primeiros meses de vida. Nenhum outro pode substituí-lo. O leite 
materno tem também anticorpos que protegem a criança, nos 
primeiros meses de vida, contra algumas doenças. Esse leite é limpo 
e de temperatura certa. É melhor do que qualquer outro leite fresco, 
em lata ou em pó. 

4.2.1 Observações importantes

• A amamentação da criança deve ser iniciada o mais cedo 
possível, de preferência na sala de parto. 

• Não estabelecer horários para a amamentação; dar o seio à 
criança sempre que ela sentir fome. A mãe geralmente conhece
quando o choro da criança é de fome. 

• A criança deve ser alimentada somente com o leite materno até 
cerca de quatro meses de vida. A partir do quinto mês de idade 
pode-se introduzir o alimento de que a família dispõe, de 
preferência sob a forma pastosa e às colheradas. 

• Dar água fervida ou filtrada à criança no intervalo das mamadas, 
desde os primeiros dias de vida. 

4.3 Cuidados a serem tomados para a amamentação 

• A mãe deve lavar as mãos e o bico dos seios, com água fervida, 
morna, antes e depois de cada mamada. 
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• Segurar o mamilo (bico do seio) entre os dedos médio e indicador, 
introduzi-lo na boca da criança, tomando o cuidado de não encostar 
o nariz da criança no seio, para não dificultar a respiração. 

• Deixar a criança mamar num seio até esvaziá-lo e depois passar 
para o outro. Na mamada seguinte ela deve começar por este último 
seio, pois geralmente a criança não o esvazia. 

• Quase sempre a criança engole ar durante a mamada. A mãe deve 
pôr a criança no ombro, segurando-a com a mão nas costas para ela 
arrotar.

• As vezes a criança golfa parte do leite que mamou. 
• Quando houver dificuldade com a amamentação em relação à 

criança, a mãe deve dar o seio mais vezes. 
• Quando a mãe tiver dificuldade com a amamentação, completar as 

mamadas com alimentos líquidos ou pastosos, oferecidos em 
colherinha, iniciando com pequena quantidade.

5. Orientação à parteira prática 

O atendente raramente faz o parto. Ele é feito quase sempre pela 
parteira prática da comunidade, que já tem uma longa experiência e é 
conhecida das gestantes. Nem por isso, é menor a responsabilidade do 
atendente. Muitas vezes ele deve trabalhar junto com a parteira, 
orientando-a e ajudando-a em seu trabalho. O atendente deve: 
• Conhecer todas as parteiras da comunidade. 
• Explicar às parteiras a função do posto de saúde em geral, 

informando-lhes como pode ajudá-las na realização do seu trabalho. 
• Fazer um registro com nome, idade, endereço, grau de escolaridade 

da parteira, e outros dados que julgar de interesse do serviço. 
• Conversar com cada uma, em particular, procurando saber de sua 

experiência, suas dificuldades e o que espera do posto de saúde. 
• Verificar as condições de saúde e aparência física da parteira (se a 

roupa é limpa, se as unhas estão cortadas, se tem dentes cariados, 
se os cabelos estão limpos, se tem tosse ou lesões na pele (feridas). 

• Orientar a parteira prática sobre a importância de encaminhar as 
gestantes ao posto de saúde, principalmente aquelas que 
apresentarem os sintomas de risco mencionados nas páginas 31 e 
32.

• Após ter conhecido as parteiras da comunidade, reuni-las em grupo 
e discutir com elas a melhor forma de desenvolverem em conjunto 
as atividades relacionadas com a mãe e a criança. 

• Informar-lhes sobre qual o material de que o posto dispõe para 
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– fornecer, sempre que elas necessitem, como: 
– bolsa ou maleta 
– tesoura 
– pinças hemostáticas (duas) 
– recipiente com solução recente de nitrato de prata a 1% ou argirol 

de 5 a 15% 
– pacotes contendo cadarços de algodão, gaze, bolas de algodão 

para curativo umbilical, álcool, mercurocromo 
– sabão de coco 
– escova para as mãos 
– toalhas para enxugar as mãos 
– lanterna e pilha 
– estetoscópio de Pinard 
– fita métrica 
– balança de mola para pesar a criança. 
• Orientar a parteira prática para que ela comunique ao posto de 

saúde cada parto atendido. 
• Reforçar junto às parteiras a necessidade de informar as mães 

sobre a importância do comparecimento ao posto de saúde para 
inscrição do recém-nascido, a fim de receber os cuidados 
necessários, bem como esclarecer os pais sobre a importância do 
registro civil da criança. 

6. Assistência à criança

Os cuidados com a criança desde o nascimento até a adolescência 
constituem um conjunto de medidas que contribuem para um 
crescimento e desenvolvimento normal. 
• Crescimento – É o aumento de peso e altura, incluindo todos os 

aspectos relacionados com o corpo e que podem ser observados 
visualmente, medidos ou pesados. 

• Desenvolvimento – São as mudanças que vão se processando no 
comportamento da criança, com relação ao aprimoramento de suas 
capacidades. Por exemplo: o riso, o conhecimento da mãe, a fala, o 
aprendizado dos hábitos de higiene, a locomoção (andar). 

Importante: O atendente deve ter conhecimento e habilidade
para assistir o parto. É importante também sua participação no
treinamento da parteira prática.



45

6.1 Criança menor de um ano

A criança nasce geralmente com um peso de três quilos e mais ou 
menos 50 centímetros de comprimento. Na primeira semana de 
nascida, ela perde alguns gramas no seu peso, mas isto é normal. Em 
seguida, o peso vai aumentando aos poucos, de modo que, aos quatro 
meses de idade, deve ter aproximadamente o dobro do peso que tinha 
ao nascer. 

6.2 O que observar no controle da criança menor de um ano

Peso, altura, movimentos, dentição, fala, locomoção (andar), 
brinquedos, aprendizado. O grau de crescimento e desenvolvimento 
varia de criança para criança. 
• Primeiro mês de vida 
– Peso médio: 4 200 gramas. 
– Levanta a cabeça, quando deitada de barriga para baixo. 
– Chora, quando está com fome, dor, molhada ou outro desconforto. 
• Segundo mês de vida 
– Peso médio: 4 800 gramas. 
– Olha objetos brilhantes e coloridos em movimento. 
– Vira a cabeça em direção ao som. 
• Terceiro mês de vida 
– Peso médio: 5 800 gramas. 
– Estende as mãos, mas não consegue ainda segurar objeto. 
– Consegue virar-se de lado. 
– Acompanha objetos com o olhar. 
• Quarto mês de vida 
– Peso médio: 6 400 gramas. 
– Permanece sentada com ajuda. 
– Segura objetos com a mão e demonstra maior interesse pelos 

coloridos. 
• Quinto mês de vida 
– Peso médio: 6 800 gramas. 
– Morde objetos, começa a babar e a gengiva começa a inchar de 

coçar. 
– Senta-se no colo. 
– Inclina o corpo para frente e para trás, sem conseguir voltar a 

posição anterior sem ajuda. 
– Sorri freqüentemente e brinca com os pés e as mãos. 
• Sexto mês de vida 
– Peso médio: 7 300 gramas. 
– Nascem os dois primeiros dentes (incisivos centrais inferiores). 
– Mantém-se sentada com apoio. 
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– Faz ruídos como se estivesse falando. 
• Sétimo mês de vida 
– Peso médio: 7 800 gramas. 
– Nascem os dois dentes incisivos centrais superiores. 
– Esforça-se para arrastar-se no chão, 
– Senta-se sem apoio. 
• Oitavo mês de vida
– Peso médio: 8 300 gramas. 
– Nascem os dois dentes incisivos laterais superiores. 
– Fica em pé, quando apoiada. 
– Balbucia algumas sílabas. 
• Nono mês de vida
– Peso médio: 8 700 gramas. 
– Fica em pé agarrada em uma cadeira, perna de mesa ou cama. 
– Começa a movimentar-se apoiada em móveis. 
– Segura e solta objetos com mais facilidade. 
• Décimo mês de vida
– Peso médio: 9 000 gramas. 
– Nascem os dois dentes incisivos laterais inferiores. 
– Começa a engatinhar. 
– Leva à boca objetos encontrados no chão. 
– Balbucia algumas palavras. 
– Muda os passos quando auxiliada. 
• Décimo-primeiro mês de vida
– Peso médio: 9 300 gramas. 
– Continua mudando os passos com maior firmeza, porém, ainda 

apoiada.
• Décimo-segundo mês de vida
– Peso médio: 10 000 gramas. 
– Geralmente começa a andar. 

Peso normal para a criança de acordo com a idade

IDADE  PESO EM GRAMAS 

1º mês de idade  4 200 a 4 300 
2º mês de idade  4 730 a 5 020 
3º mês de idade  5 650 a 5 950 
4º mês de idade  6 290 a 6 550 
5º mês de idade  6 820 a 7 230 
6º mês de idade  7 230 a 7 440 
7º mês de idade  7 720 a 8 020 
8º mês de idade  8 220 a 8 530 
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IDADE  PESO EM GRAMAS

9º mês de idade  8 650 a 8 910 
10º mês de idade  8 910 a 9 190 
11º mês de idade  9 190 a 9 460 
12º mês de idade  10 040 a 10 320 
1 ano e meio de idade  11 143 a 12 257 
2 anos de idade  12 257 a 13 763 
2 anos e meio de idade  13 763 a 15 028 
3 anos de idade  15 028 a 16 151 
3 anos e meio de idade  16 151 a 17 000 
4 anos de idade  17 000 a 18 000 
4 anos e meio de idade  18 000 a 19 000 
5 anos de idade  19 000 a 20 000 

Se o peso verificado der, por exemplo, oito quilos e duzentos gramas 
deve ser escrito na ficha da pessoa da seguinte maneira: 8 200 g. Esta 
é a maneira correta. 

6.3 Conduta com a criança de 0 a 1 ano de idade

• Estimular e ajudar a criança sem forçá-la. Por exemplo: mostrar-lhe 
objetos que não ofereçam perigo, e pontos de apoio onde possa 
segurar-se. 

• Não enganar a criança, por exemplo: mostrar-lhe um objeto e em 
seguida retirá-lo. 

• Falar com a criança desde os primeiros dias de vida, ao retirá-la do 
berço, dar-lhe banho, trocar-lhe a roupa, alimentá-la, ou quando 
chorar. Falar baixo, usando palavras corretas sem mudar o tom de 
voz. 

• Não gritar com a criança e evitar sons agudos junto dela. 
• Mostrar-lhe objetos coloridos e de formatos diferentes, pois isto 

ajuda a desenvolver a visão. 
• Atender a criança sempre que estiver chorando, pois esta é a 

maneira dela expressar qualquer desconforto. 
• Tratar a criança com carinho sempre que lhe proporcionar os 

cuidados, isto contribuirá no futuro para a sua segurança afetiva. 
• Inscrever a criança no posto de saúde para aplicação do esquema 

de vacinação, bem como para o acompanhamento do seu 
crescimento e desenvolvimento. 
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6.4 Criança de 1 a 5 anos de idade

Todas as fases da vida da criança são importantes, porém esta fase 
merece especial atenção pela facilidade com que a criança pode ser 
afetada pelas doenças próprias da primeira infância, por estar mais 
exposta aos acidentes e às mudanças rápidas que se processam no 
seu organismo. 

6.5 Conduta com a criança de 1 a 5 anos

– Controlar o crescimento e desenvolvimento da criança no posto de 
saúde.

– Esclarecer sobre a importância da vacinação para prevenir algumas 
doenças transmissíveis, próprias deste grupo. 

– Orientar sobre a importância da aplicação de medidas higiênicas e 
formação de hábitos de saúde. 

– Esclarecer sobre a importância da alimentação adequada. 

6.6 O que fazer no controle da criança de 1 a 5 anos

• Examinar a criança procurando anormalidades e observando suas 
condições de higiene. 

• Registrar os dados e observações na sua ficha individual, para 
acompanhar a sua evolução. 

• Verificar o peso e altura da criança, usando, se possível, tabelas 
padronizadas para comparar se estão de acordo com a idade. 

• Ouvir as queixas e informações que a mãe apresenta sobre o 
estado de saúde da criança, orientando-a sobre aquelas que 
necessitam de pronto atendimento (diarréia, vômito, febre alta e 
outros). 

• Iniciar ou continuar o esquema de vacinação, orientando sobre sua 
importância. 

• Observar o estado de nutrição da criança, orientando, se 
necessário, sobre a alimentação mais apropriada para sua idade. 

• Orientar sobre medidas de segurança para evitar acidentes mais 
comuns nessa idade, assim como sobre os cuidados com os 
animais domésticos que podem morder ou transmitir doenças à 
criança.

• Observar principalmente o progresso dos movimentos, da fala e do 
relacionamento social. 

A partir do primeiro ano é que a criança vai firmando seus passos e 
movimentos, adquirindo maior independência, no que deve ser 
auxiliada pelos adultos. Os brinquedos oferecem possibilidade para a 
criança desenvolver sua inteligência, seu tato e habilidade manual. 
Orientar os pais que, conforme a idade, o tipo de brin- 
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quedo deve atender às necessidades do desenvolvimento da 
criança.
Com relação à fala é importante levar em conta que esta é aprendida 
com os adultos. Normalmente a criança diz as primeiras palavras em 
torno de um ano e aos três anos já deve falar tudo. Algumas crianças 
falam as palavras corretas desde cedo, outras falam errado ou 
gaguejam. Não se deve repreendê-las, pois com o tempo elas próprias 
vão se corrigindo. Quando a criança apresentar dificuldade no 
aprendizado da fala, verificar com atenção se ela ouve ou tem algum 
problema de ouvido, pois é ouvindo bem que a criança desenvolve a 
fala.
O relacionamento social nos primeiros anos de vida deve ser orientado 
de forma positiva, pois deste relacionamento dependerá o 
comportamento futuro da criança. A família deve dar à criança 
segurança e proteção, mesmo quando for necessário repreendê-la ou 
premiá-la. 
É comum nesta fase a criança imitar os adultos. Isto faz parte do seu 
desenvolvimento, pois através desta atitude a criança tenta identificar-
se e formar as bases de sua personalidade. Uma orientação negativa 
(contraditória, superprotetora ou violenta) levaria a criança à 
dependência, ao egoísmo, à teimosia e à agressão. Por exemplo: o 
castigo cruel e violento pode levar a criança à covardia, criminalidade e 
outros desvios de personalidade na adolescência e na vida adulta. 
– Encaminhar à unidade de saúde de referência as crianças que 

apresentem anormalidades de crescimento e desenvolvimento ou 
defeitos físicos. 

– Orientar a mãe sobre a importância do comparecimento ao posto de 
saúde para o próximo controle. 

6.7 Criança de 6 a 14 anos

A escola exerce um papel importante na formação dos hábitos que 
contribuem para manter a saúde. Por isso, o atendente deve, 
juntamente com os professores, desenvolver algumas atividades de 
saúde na escola, com a finalidade de evitar as doenças mais comuns e 
estimular as crianças para a prática de hábitos sadios, como higiene do 
corpo, dos dentes, do meio ambiente, da alimentação e prevenção de 
acidentes. 
Os escolares apresentam com maior freqüência problemas de: 
– ouvidos (surdez) 
– olhos (defeitos de visão) 
– pele 
– dentes 
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– posturas incorretas 
– deficiências nutricionais 
– doenças parasitárias 
– acidentes 
– pediculose (piolho). 
Sendo os professores os que passam grande parte do tempo junto aos 
escolares, poderão com mais facilidade identificar estes problemas e 
colaborar com o atendente na aplicação das medidas necessárias. 
É também na idade escolar que as crianças devem receber o reforço 
das vacinas, podendo também os professores colaborar nesta 
atividade encaminhando-as ao posto de saúde. 

6.8 O adolescente

O início da adolescência se relaciona com o aparecimento da 
puberdade e geralmente vai dos 14 aos 19 anos. É neste período que o 
organismo do jovem apresenta um crescimento rápido, modificando as 
formas do corpo e de seus órgãos. 
Assim, determinadas características são próprias do homem e outras 
da mulher. Na menina aparecem as primeiras regras (menstruação); 
começam a crescer os seios, aparecem pêlos debaixo do braço e na 
região genital. No menino surge a ejaculação (saída de um líquido pelo 
órgão genital), engrossa a voz, começa a nascer a barba, aparecem 
pêlos debaixo dos braços e na região genital. 
O adolescente modifica o seu comportamento, sua atitude, escolhe 
suas amizades, abandona os brinquedos. Há um aumento de 
curiosidade pela vida sexual, torna-se vaidoso, preocupa-se muito com 
a sua aparência e com as roupas que veste. Gosta de convivência com 
os de sua idade e geralmente adota o mesmo modo de vestir e de falar 
(gíria). 
Surge o primeiro namoro. Aparece a necessidade de se tornar 
independente. É a hora em que pensa em escolher uma profissão, 
arrumar um emprego, freqüentar festas, reuniões, cinema e outras 
diversões. É nesse momento que vem a idéia do cigarro e da 
bebida.
Neste período, o apoio, carinho e compreensão dos pais para com os 
jovens significam segurança, tranqüilidade e orientação para que no 
futuro sejam adultos úteis a si, à sua família e à comunidade. Assim, é 
importante que o atendente, dentro do que lhe é possível, tente reunir 
os jovens em grupos, com a colaboração dos professores e outras 
pessoas interessadas na orientação do adolescente. Dessas reuniões 
poderão surgir idéias, discussões e, às vezes, soluções para aspectos 
da vida dos jovens, desde as atividades recreati- 
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vas até orientação sobre a vida sexual, afetiva e profissional. 

6.9 Alimentação da criança do 5º ao 6º mês de vida

O leite de peito ainda é o melhor alimento, mas não basta para que a 
criança cresça e se desenvolva normalmente. Deve-se habituá-la a 
outros alimentos (suco de laranja, de tomate, de tangerina, banana 
amassada, maçã raspada, e outros próprios da região). 
• Orientar a mãe para: 
– Dar o novo alimento quando a criança tiver fome e sempre 

intercalando com as mamadas. 
– Começar sempre com uma quantidade muito pequena do novo 

alimento e depois aumentar progressivamente a quantidade para 
que a criança se habitue pouco a pouco. 

– Introduzir sempre um só alimento de cada vez e esperar vários dias 
antes de introduzir outro novo alimento. 

– Dar os alimentos, sempre que possível, com pouco açúcar. 
– Utilizar vasilhas limpas para preparar e dar os alimentos à criança. 
– Orientar a mãe sobre a forma de preparar alguns alimentos. 
• Sucos de fruta 
– Lavar bem com água e sabão o material a ser usado. 
– Lavar a fruta com água limpa. 
– Espremer o caldo e depois passá-lo em pano ralo e limpo ou 

peneira fina de palha ou plástico. 
– Juntar água fervida ao suco e adoçar com uma colherinha de 

açúcar, caso seja fruta de gosto azedo (limão ou laranja). 
– Dar o suco à criança, logo depois de preparado. 
• Sucos de cenoura ou beterraba crua 
– Ralar a cenoura ou a beterraba, bem lavadas. 
– Espremer o caldo e coá-lo em pano ralo e limpo. 
– Juntar ao suco água fervida. 
– Dar o suco à criança, logo depois de preparado. 
• Papa de frutas (banana, mamão, maçã e outras da região, menos o 

abacate) 
– Escolher uma fruta que esteja bem madura e em bom estado, isto é, 

nem estragada, nem passada. 
– Lavar a fruta e tirar a casca e os caroços. 
– Amassar com um garfo até fazer uma pasta bem macia e fina. 
A criança começa a comer duas colherinhas de papa de fruta e a 
quantidade vai aumentando aos poucos, cada dia, até chegar a um 
pires. Também com relação à papa de frutas, a mãe não deve forçar a 
criança a comer mais do que ela desejar. 
• Sopa de legumes 
A sopa deve ser feita com verduras, legumes e carne fresca (caldo).
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O que usar para a sopa: 
– Verduras: acelga, agrião, alface, almeirão, brócolos, espinafre, 

couve, bertalha, escarola, folhas de beterraba ou nabo, repolho e 
outras. 

– Legumes: batata-inglesa, batata-doce, beterraba, nabo, cenoura, 
berinjela, chuchu, maxixe, vagem, quiabo, abóbora, abobrinha, cará, 
tomate e aipim (macaxeira, mandioca). 

– Temperos: uma pitada de sal, uma colherinha de manteiga ou 
gordura.

Como preparar 
– Usar em partes iguais: um dos dois legumes, uma ou duas verdu-

ras. 
– Lavar bem as verduras e os legumes, antes de cortá-los. 
– Cortar tudo em pedaços pequenos, colocar na panela, com os 

temperos, e cobrir com água. 
– Cozinhar até ficar tudo bem macio. 
– Passar os legumes pela peneira de palha ou plástico. 
Observações: A partir do sexto mês as mamadas da hora do almoço e 
jantar poderão ser substituídas por purê ou sopa de legumes. Nos 
primeiros dias, dar um quarto de gema de ovo crua ou cozida. Três 
dias depois dar meia gema, e duas a três vezes por semana dar uma 
gema inteira. 
O caldo que compõe a sopa ou o purê poderá ser tirado de fígado de 
galinha, da carne fresca magra de gado, frango ou peixe. Além da papa 
de frutas (igual à do quinto mês), dar mingau de cereais: farinha de 
milho, de arroz, de aveia ou cevada. 

6.10 Alimentação da criança do 7º ao 12º mês de vida

Nesse período, a criança continua mamando no peito e a sopa pode 
ser substituída por alimentos de consistência mais sólida. A criança já 
pode comer caldo de feijão com angu, arroz ou macarrão bem cozidos, 
vegetais amassados, fígado de galinha, queijo e coalhada, pedaços de 
pão e biscoitos. 
Pode-se dar à criança sobremesas, como frutas cruas e amassadas, 
doces caseiros em calda ou rapadura raspada em pequena 
quantidade. Dar o mesmo mingau do sexto mês. 
Aos nove meses, a alimentação diária deve ser alternada com gema de 
ovo, fígado de galinha ou de gado. 
Do 10º ao 12º mês, dar na refeição carne moída, fresca, de gado, 
galinha, peixe, fígado e coalhada: uma colher de sopa cada dia, de um 
desses alimentos. 

6.11 Outras condutas em relação à alimentação da criança

• Na impossibilidade da criança ser alimentada com leite materno, 
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utilizar leite de vaca, de cabra, de búfala ou leite em pó. 
• O leite de vaca, de cabra ou de búfala deve ser bem fervido. 
• Para a criança no primeiro mês de vida, diluir o leite em água 

fervida, meio a meio, por exemplo: uma xícara de água para uma 
xícara de leite. 

• Para a criança no segundo mês de vida, pode-se utilizar o leite 
integral, isto é, sem diluição. 

• O leite em pó deve ser preparado usando-se uma medida rasa de 
leite para 30 ml de água. 

• Orientar a mãe para 
– Não se irritar com a criança na hora da alimentação, mesmo se ela 

devolver o alimento ou não quiser abrir a boca. 
– Não insistir nem fazer festinha para ele comer, pois poderá adquirir 

o hábito de só comer brincando. 
– Esperar que ela tenha fome para oferecer o alimento. 
– Não bater na criança para que ela coma. 
– Quando começar a dar outros alimentos, além do leite materno, pôr 

a criança no colo como se ela fosse mamar. Isso diminui o choque 
na mudança do tipo de alimentação. 

6.12 Alimentação da criança de mais de um ano de vida

A partir dos doze meses, as mamadas vão diminuindo aos poucos, até 
o desmame total, porém o leite é indispensável e a criança passa a 
tomar pelo menos dois copos por dia. Depois de um ano, a criança já 
almoça e janta a mesma comida que é preparada para toda a família. 

6.13 Alimentação do pré-escolar

• É importante a mãe saber que uma criança desnutrida tem difi-
culdade de aprender as coisas que lhe são ensinadas. 

• Os alimentos devem ser variados e as crianças podem comer de 
tudo. Todos os alimentos fazem bem à saúde, nenhum faz mal e um 
alimento complementa o outro. 

• Nessa fase, todas as crianças se interessam em crescer e ficar 
iguais ao papai ou à mamãe. É a ocasião de se iniciar a educação 
alimentar para que a criança conheça o valor e a importância do 
alimentos. 

• A hora das refeições deve ser respeitada; não é hora de longas 
repreensões e aborrecimentos. As refeições devem ser feitas num 
ambiente calmo e sossegado para que a criança possa se alimentar 
direito e o organismo aproveitar melhor os alimentos. 

• Com palavras bem simples, o atendente falará sobre o valor das 
vitaminas para as mães, dizendo quais as doenças causadas por 
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falta de vitaminas e quais os alimentos que as contêm. 
• Se a criança não tem apetite, não se deve forçá-la a comer. Pode 

ser que isso seja problema de doença, sendo melhor encaminhá-la 
à unidade de saúde de referência. 

• Orientar a mãe sobre a importância de ter uma horta de verduras e 
legumes, cultivar algumas frutas no quintal e criar aves ou animais 
de pequeno porte para o consumo da família. Esta atividade deve 
ser desenvolvida junto com os filhos, a fim de que eles aprendam a 
utilizar melhor os alimentos. 

6.14 Doenças e deficiências mais comuns na infância

As condutas para algumas doenças mais comuns na infância já estão 
descritas em outros capítulos deste manual. As orientações aqui 
relacionadas visam a reforçar as condutas sob o ponto de vista de 
prevenção e tratamento precoce dos problemas surgidos na infância, 
bem como algumas condutas nos casos de crianças deficientes. Dentre 
essas doenças e deficiências destacam-se: 
– diarréia
– desnutrição 
– anemia 
– varicela (catapora) 
– caxumba (papeira) 
– retardamento mental, surdez e deformidades físicas. 

6.14.1 Conduta em caso de diarréia

• Criança de zero a três meses – orientar a mãe para: 
– Passar no posto de saúde para apanhar o soro oral e dá-lo à 

criança da seguinte forma: duas colheres, das de sopa, de soro oral, 
de meia em meia hora. 

– Dar à criança água fervida, água de arroz ou chá fraco, de preferência, 
sem açúcar, nos intervalos da administração do soro oral. 

– Não interromper a amamentação ao seio. 
– Se a criança não estiver mamando no peito, dar leite de vaca diluído 

(duas partes de leite fervido, de vaca, para uma parte de água 
fervida). Após 24 horas, se a diarréia tiver diminuído, dar leite puro. 
A quantidade de leite a ser oferecida é a mesma que a criança vinha 
recebendo. 

• Crianças de três meses a um ano de vida – orientar a mãe para: 
– Adotar a mesma conduta indicada para a criança de O a 3 meses, 

modificando a quantidade de soro oral que deve ser: quatro 
colheres, das de sopa, de meia em meia hora. 

– Acrescentar à alimentação banana amassada ou maçã raspada, após 
retirar a casca. 
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• Crianças em idade pré-escolar e escolar – orientar a mãe para:
– Dar à criança, sem forçar, de meio a um litro de soro oral em cada 

quatro horas, ou seja, meio copo, de meia em meia hora. 
– Dar inicialmente leite de vaca diluído ou banana amassada, maçã 

sem casca, biscoito de água e sal, carne magra, cenoura, chuchu e 
arroz branco bem cozido. Quando a criança melhorar, voltar à 
alimentação anterior. 

– Dar água ou chá, de preferência, sem açúcar, nos intervalos das 
refeições e da administração do soro oral. 

Importante: Se no posto de saúde não houver o soro oral, 
prepará-lo da seguinte forma: um litro de água fervida, duas 
colheres, das de sopa, rasas, de açúcar, meia colher, das de 
chá, de sal e dez gotas de limão. Em algumas regiões pode ser 
utilizada a água de coco verde como substituto do soro oral. 

• Outras condutas 
Encaminhar com urgência à unidade de saúde de referência os 
seguintes casos: 
– Crianças com diarréia freqüente e em grande quantidade que 

apresentem sinais e sintomas de desidratação (afundamento da 
fontanela ('moleira baixa'), olhos esnovados, lábios secos, ausência 
de lágrimas ou saliva, diminuição ou ausência da urina, diminuição 
da elasticidade da pele, palidez, irritabilidade e sonolência). 

– Crianças com diarréia há mais de três dias devem receber o mesmo 
tratamento. 

– Casos em que haja sangue, catarro ou pus nas fezes. 
– Crianças que apresentem sinais e sintomas de desnutrição. 
– Crianças que apresentem queda rápida de peso. 
Verificar junto à mãe se ela conhece as causas que ocasionaram a 
diarréia e orientá-la sobre as medidas de prevenção e tratamento das 
mesmas.

6.14.2 Desnutrição

A criança fica desnutrida porque não recebe comida em quantidade e 
qualidade suficiente, ou por conseqüência de doenças infecciosas e 
parasitárias decorrentes da falta de higiene do meio em que vive. A 
desnutrição pode causar muitos e diferentes proble-
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mas na criança, prejudicando seu crescimento e desenvolvimento. 
• Sinais e sintomas da desnutrirão 
Menos grave:
– atraso no crescimento 
– abdome distendido 
– magreza
– perda de apetite 
– fraqueza
– palidez (anemia) 
– feridas no canto da boca 
– resfriados e infecções freqüentes 
– dificuldades para enxergar no escuro. 
Em casos graves: 
– A criança ganha pouco ou nenhum peso. 
– Os pés incham (e às vezes, também, o rosto). 
– Pele com manchas escuras, descarnando ou com feridas abertas. 
– O cabelo fica fino, muda de cor e cai. 
– A criança fica triste, perde a vontade de rir e brincar. 
– Ferida dentro da boca. 
– Atraso no desenvolvimento. 
– Olhos secos e sem brilho. 
– Cegueira. 

Importante: Evite e trate a desnutrição recomendando à família 
para dar à criança alimentos em qualidade e quantidade 
suficientes, tais como: leite, ovos, carne, miúdos, peixe, feijão, 
frutas e vegetais que favoreçam o crescimento e 
desenvolvimento e aumentem a resistência da criança contra 
algumas doenças. 

6.14.3 Anemia

• Sinais comuns na criança 
- Palidez, principalmente dentro das pálpebras, nas gengivas e 

unhas. 
- Fraqueza e cansaço. 
- Desejo de comer terra. 
Causas:
– Alimentos com pouco ferro. 
– Infecção crônica do intestino. 
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– Verminoses e outras parasitoses. 
Prevenção e tratamento: 
– Orientar a família para usar na alimentação da criança alimentos 

ricos em ferro, como: fígado, miúdos de frango e de gado, carne, 
ovos, requeijão, feijão, castanha-do-pará, amendoim e vegetais de 
folhas verde-escuras. 

– Encaminhar a criança à unidade de saúde de referência, para 
tratamento das outras causas da anemia. 

6.14.4 Varicela (catapora)

É uma doença causada por vírus que começa duas semanas depois de 
uma criança que nunca teve catapora entrar em contato com outra 
criança com esta doença. 
De início, aparecem no corpo da criança pequenas manchas vermelhas 
que coçam. Essas manchas se transformam em pequenas bolhas 
(vesículas) que depois se arrebentam e finalmente formam cascas. 
Haverá manchas, bolhas e casca ao mesmo tempo. Em geral há febre 
baixa. Esta doença desaparece em uma semana. 
• O atendente deve orientar a mãe para: 
– Dar banho na criança todos os dias com água morna e sabão. 
– Cortar as unhas da criança bem curtas para prevenir ferimentos e 

infecções no corpo, provocados pela coceira. 
– Se aparecerem feridas infectadas, passar violeta-de-genciana sobre 

elas.
– Para aliviar a coceira misture maisena com água fervida morna 

passe no corpo da criança. 

6.14.5 Caxumba (papeira)

Os primeiros sintomas aparecem duas semanas depois do contato com 
alguma pessoa com caxumba. 
• Sinais e sintomas 
– Febre.
– Dor ao abrir a boca ou comer. 
– Dentro de dois dias aparece um inchaço abaixo da orelha no canto 

do queixo. Muitas vezes começa de um lado e depois do outro lado 
do rosto. 

• Cuidados 
O inchaço acaba sozinho, depois de dez dias, sem necessidade de 
remédios. Orientar a mãe ou responsável para dar à criança alimentos 
nutritivos em forma de mingau. Deve-se ter cuidado com a higiene da 
boca. Evitar alimentos doces e ácidos porque pioram a dor. 
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6.14.6 Retardamento mental, surdez e deformidades físicas

Algumas crianças nascem com retardamento mental, surdas ou com 
deformidades físicas. Nem todas as causas são bem conhecidas. 
Entretanto, sabe-se que existem fatores de risco que contribuem para o 
nascimento de crianças.com estes problemas. 
• Algumas causas 
– Gestante com sífilis. 
– Falta de alimentação adequada durante a gravidez. 
– Certos medicamentos tomados durante a gravidez, por exemplo: 

tranqüilizantes. 
– Deficiência de iodo na alimentação da gestante. 
– Fatores de risco na mulher gestante (ver pág. 32). 
– Parto muito rápido, demorado ou complicado. 
– As gestantes que tiveram rubéola. 
• Conduta do atendente 
– Orientar a família sobre a importância da alimentação adequada 

durante a gravidez. 
– Informar os pais sobre as causas e riscos que possibilitam o 

nascimento de crianças com problemas físicos e mentais e quais as 
medidas a serem tomadas. 

– Em caso de identificar crianças com algum destes problemas, 
encaminhá-las à unidade de saúde de referência, pois muitas vezes, 
através do tratamento precoce, poderão conseguir um grau de 
crescimento e desenvolvimento que facilite seu ajustamento social. 

Importante: O repouso é necessário durante a evolução da 
denças para evitar complicações (esterilidade futura).
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CAPÍTULO 5 – DOENÇAS EVITÁVEIS POR VACINAS 

As atividades relacionadas com a prevenção, tratamento e controle das 
doenças transmissíveis evitáveis por vacinas são da maior importância 
nos serviços de saúde. 
A facilidade com que as doenças passam para um grande número de 
pessoas na comunidade ao mesmo tempo exige medidas preventivas e 
de controle. 
A vacina é a melhor proteção que existe para evitar, entre outras, as 
seguintes doenças: sarampo, difteria, coqueluche, tétano, poliomielite e 
tuberculose. 
O que é a vacina 
Dá-se o nome de vacina a um preparado capaz de proteger o corpo 
contra algumas doenças. Existem vários tipos de vacina, cada uma 
destinada a determinada doença. Exemplos: anti-sarampo, DTP ou 
tríplice (difteria, tétano, coqueluche), antipoliomielítica, e BCG 
(tuberculose). 

1. Sarampo

1.1 Como se reconhece o sarampo
• O sarampo começa como se fosse um resfriado: com febre alta, 

irritação nos olhos, lacrimejamento, escorrimento pelo nariz, 
espirros freqüentes, tosse seca e depois catarro. 
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• Olhando a parte de dentro da boca, podem ser vistas manchas 
brancas nas bochechas, perto dos últimos dentes, que permane-
cem de um a dois dias. 

• Aparecem manchas vermelhas ou róseas em todo o corpo da 
pessoa e que duram de dois a cinco dias (Figura 16). 

1.2 O que a população pensa do sarampo
De um modo geral, as pessoas pensam que o sarampo é uma 
doença que todo mundo deve ter, quando criança, e que não é 
grave. Isto não é verdade. 
O sarampo é uma doença grave, muito contagiosa, e que evolui 
rapidamente durante poucos dias. Ataca especialmente crianças 
menores de dois anos. Pode apresentar complicações principal-
mente em crianças desnutridas, tais como: broncopneumonia, 
pneumonia, encefalite, infecção dos olhos e dos ouvidos, o que 
pode causar cegueira, surdez, retardamento mental e até a morte. 

1.3 Como se pega esta doença

Através do contato com a pessoa doente quando esta, ao falar, tos-

sir ou espirrar, elimina saliva e catarro. Pode-se pegar também 
quando se usam objetos do doente (roupas, pratos, copos, garfos, 
colheres e facas). 

1.4 Como cuidar da pessoa com sarampo
• Deixá-la em repouso. 
• Oferecer alimentos líquidos (chás, água, sucos e leite). 
• Estimular a pessoa a se alimentar. 
• Dar ácido acetilsalicílico em dose adequada, (ver pág. 70) quando 

tiver febre alta. 
• Manter a higiene da criança, principalmente, dos olhos, boca e 

nariz. 

1.5 Como evitar o sarampo
• Vacinar todas as crianças a partir dos nove meses de vida até os

quatro anos de idade. 

Importante: Se o doente apresentar dificuldades para respirar e 
cansaço acompanhados de febre alta, encaminhá-lo à unidade 
de saúde de referência. 
Informar os casos, de acordo com as orientações recebidas.
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2. Difteria (crupe)
2.1 Como se reconhece a difteria
A difteria é uma doença muito grave que começa como se fosse um 
resfriado, deixando a pessoa abatida, pálida, sem apetite e com febre. 
A garganta apresenta-se avermelhada com pontos esbranquiçados 
que, a seguir, podem cobrir a região das amígdalas, formando uma 
membrana de cor acinzentada. Quando isso acontece pode haver falta 
de ar com respiração ruidosa, tosse e rouquidão. Essa doença é mais 
comum em crianças e raramente aparece em adultos, sendo muito 
grave em menores de quatro anos. 

2.2 Como se pega esta doença
Através do contato com a pessoa doente, quando esta, ao falar, tossir 
ou espirrar, espalha pequenas gotas de saliva levando o micróbio para 
as pessoas que se acham por perto. 
Pode-se pegar também esta doença através de objetos de uso dos 
doentes, principalmente os que entraram em contato com a boca e o 
nariz (louças, roupas, mamadeiras, chupetas). 
• Providências imediatas 
– Encaminhar com urgência o suspeito à unidade de saúde de 

referência, pois ele pode morrer sufocado em poucas horas. 
– Enquanto se providencia o encaminhamento, manter o doente 

isolado. 
– Informar os casos, de acordo com as orientações recebidas. 

2.3 O que fazer quando o doente for encaminhado
• Limpeza geral no ambiente (chão, paredes, cama, colchão, mesa e 

outros objetos) com água e sabão. 
• Lavar e ferver toda a roupa de uso do doente. 
• Ferver mamadeiras, colheres, copos e pratos. 
2.4 Como evitar a difteria
Aplicar a vacina tríplice em todas as crianças de dois meses a quatro 
anos de idade. 
2.5 Conduta em relação à comunidade
• Verificar se existe algum suspeito da doença junto às famílias, 

escolas e outros locais da comunidade. 
• Encaminhar com urgência os casos suspeitos encontrados à 

unidade de saúde de referência. 
• Dar especial atenção as pessoas, principalmente, crianças e fami- 
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liares que tiveram contato direto com o doente. 
• Vacinar com urgência as crianças que ainda não foram 

vacinadas. 

3. Tétano (trismo, mal-dos-sete-dias)
3.1 Como se reconhece o tétano
• Febre baixa (37,5 a 38 graus Celsius (centígrados) 
• Dificuldade para abrir a boca e engolir. 
• Contração dos músculos do rosto, dando a impressão de riso de 

zombaria.
• Endurecimento da nuca, dificultando os movimentos da cabeça. 
• Encurvamento do corpo para trás, lembrando um arco. 
• Na fase aguda ocorrem contrações musculares doloridas no 

corpo todo (Figura 17). 

O tétano umbilical ou mal-dos-sete-dias é reconhecido quando o 
recém-nascido apresenta: 
– Dificuldade de sugar o seio ou o bico da mamadeira. Essa 

dificuldade aumenta em poucas horas. 
– Pernas esticadas. 
– Braços dobrados junto ao peito. 
– Mãos fechadas com dificuldades para abri-Ias. 
– Testa enrugada (Figura 18). 
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3.2 Como se pega esta doença

Através de ferimentos, sobretudo penetrantes, causados por prego, 
agulha, cacos de vidro, espinho de plantas, arames sujos de terra, 
principalmente aquela adubada com esterco de cavalo e boi, onde o 
micróbio vive. 
Pode-se pegar também a doença através de queimaduras 
malcuidadas, curativos (incluindo umbilical), extrações dentárias, 
suturas e partos feitos com material não esterilizado. A doença não 
passa de uma pessoa para outra. O doente pode ser cuidado, sem 
risco para quem o cuida. 

3.3 Como evitar o tétano

• Aplicar vacina tríplice em todas as crianças de dois meses a quatro 
anos de idade, conforme esquema adotado. 

• Vacinar os escolares, as gestantes e pessoas expostas aos riscos 
de ferimentos (trabalhadores rurais, soldados, bombeiros). 

• Utilizar material esterilizado para fazer o parto, cortar o cordão 
umbilical, fazer curativos e outros tratamentos. 

Importante: O tétano é uma doença muito grave e que geralmente
leva à morte. O doente necessita de assistência especializada; por
isso, deve ser encaminhado com urgência à unidade de saúde onde
haja internação.
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• Lavar a ferida com água e sabão, para tirar a sujeira. 
• Manter o coto umbilical limpo e seco. 
• Acompanhar e avaliar o trabalho das parteiras práticas. 
• Aplicar uma dose de vacina antitetânica nas pessoas com 

ferimentos.

4. Coqueluche (tosse-comprida, tosse-guariba, tosse-brava, 
tosse-de-cachorro)
4.1 Como se reconhece a coqueluche
A coqueluche é uma das doenças mais comuns na infância, 
atingindo principalmente crianças abaixo de cinco anos. E grave 
quando a criança é muito pequena e mal-alimentada. No início a 
pessoa apresenta coriza (escorrimento do nariz), olhos lacrimejantes, 
tosse freqüente e febre baixa em torno de 37,5 graus Celsius 
(centígrados). Dez a catorze dias depois, aparecem acessos de 
tosse, várias vezes ao dia, e a criança perde a respiração (toma 
fôlego). 
Quando a respiração volta, aparece um ruído alto, característico da 
coqueluche, como se fosse um assobio ou guincho, ocorrendo, quase 
sempre, vômitos. 
Os acessos de tosse podem ser provocados por choro, raiva, medo, 
esforços físicos e alimentação forçada. A doença pode durar de dois 
a três meses e, a partir daí, os acessos de tosse vão diminuindo. 

4.2 Complicações da coqueluche 

• Bronquite.
• Broncopneumonia.
• Desidratação e desnutrição, devidas aos vômitos e à falta de 

apetite.
• Hérnias e pequenas hemorragias, principalmente oculares, 

devidas aos acessos da tosse. 
• Alterações no sistema nervoso, provocando convulsões, 

sonolência ou coma. 

Importante: Não colocar teia de aranha, pó-de-fumo, terra, esterco
de gado, pó de café, cinza, picumã, em cima do umbigo e em
qualquer tipo de ferimento. 
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4.3 Como se pega esta doença
Pelo contato direto com a pessoa doente através da secreção do nariz 
e da boca, principalmente quando ela tosse ou espirra. 

4.4 Como evitar a coqueluche
Vacinar todas as crianças de dois meses a quatro anos de idade. A 
vacina protege, embora, em alguns casos, a doença possa aparecer. 

4.5 Cuidados com a pessoa com coqueluche
• Manter a criança em local arejado, evitando-se a poeira. 
• Oferecer os alimentos em pequenas quantidades, várias vezes ao 

dia.
• Oferecer líquidos, especialmente, quando houver vômitos e febre, 

para evitar a desidratação. 
• Não forçar a alimentação se a criança recusar. 
• Não irritar a criança. 

5. Poliomielite (paralisia infantil)
5.1 Como se reconhece a poliomielite
A pessoa apresenta febre baixa, mal-estar, dor muscular leve e, quase 
sempre, estes sinais são confundidos com a gripe. Em alguns casos 
aparece febre alta, dor de cabeça, vômitos e dor nas costas. Pode 
aparecer paralisia em alguma parte do corpo. A paralisia é mais 
freqüente em um dos braços ou em uma das pernas. Essa paralisia é 
do tipo mole, isto é, a perna ou o braço ficam caídos. Nos casos 
graves pode haver dificuldade para respirar. 

5.2 Como se pega a doença 
Ê uma doença muito grave, causada por um micróbio (vírus) que, às 
vezes, além de deixar a pessoa paralítica, pode levá-la à morte. Esta 
doença passa de uma pessoa para outra através da saliva ou 
secreção do nariz, por meio de alimentos e objetos contaminados e 
também através das fezes de doentes, especialmente, onde são más 
as condições de higiene e saneamento. 

5.3 Como evitar a poliomielite
Vacinar todas as crianças de dois meses a quatro anos de idade. 
• Providências imediatas 
– Encaminhar a criança suspeita para a unidade de saúde de 

referência. 
– Notificar os casos de acordo com a orientação recebida. 
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– Se houver dificuldade para respirar, é sinal grave. Encaminhar com 
urgência a pessoa à unidade de saúde de referência onde haja 
internação.

6. Febre amarela
6.1 Como evitar a febre amarela
• Vacinar contra esta doença as pessoas que residem, vão ou 

freqüentam as zonas de riscos. 
• Para outras informações, ver o capítulo sobre doenças endêmicas 

(pág. 104). 

7. Meningite meningocócica 
É uma doença aguda, causada por um micróbio (bactéria), que se 
inicia subitamente, com febre, dor de cabeça intensa, vômitos, rigidez 
da nuca e aparecimento de manchas róseas pelo corpo. Para outras 
informações, ver o capítulo sobre doenças endêmicas (pág. 113). 

8. Raiva (hidrofobia) 
8.1 É uma doença muito contagiosa, causada por um micróbio (vírus) 
que ataca o sistema nervoso do homem e de animais: cachorro, gato, 
morcego, raposa, boi, carneiro, cavalo, macaco e outros bichos. 
O micróbio da raiva existe na saliva do animal doente e é transmitido 
ao homem e aos outros animais da seguinte forma: 
– Pela mordida, pois a saliva penetra no ferimento. 
– Pelo contato da saliva com a pele ferida, arranhada ou esfolada. 
– Quando o animal lambe os olhos ou a boca das pessoas. 

8.2 Como evitar a raiva
• Lavar bem o ferimento com água e sabão, logo após a mordida.  
• Vacinar contra a raiva, todos os anos, os cachorros, gatos e outros 

animais domésticos. 
• Combater a existência de cães sem dono (vadios). 

A RAIVA É UMA. DOENÇA QUE NÃO TEM CURA. A 
PESSOA COM ESTA DOENÇA ESTÁ CONDENADA À 
MORTE. 
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• Amarrar ou prender, para observação, durante dez dias, os 
animais suspeitos de raiva ou que morderam alguma pessoa. 

• Se o cão morrer naquele prazo, comunicar à unidade de saúde de 
referência.

• Matar e enterrar os animais comprovadamente raivosos. 

8.3 Quais os cuidados que se deve ter com a pessoa mordida 
por esses animais

• Quando a pessoa for mordida ou lambida por animal 
comprovadamente atacado de raiva, procurar imediatamente a 
unidade de saúde para ser tratada. 

• Quando for mordida por animal suspeito de raiva, não matar logo
esse animal; deixá-lo em observação durante dez dias e procurar a 
unidade de saúde para iniciar o esquema de tratamento. Se o 
animal morrer ou fugir, a pessoa mordida deve continuar o 
esquema de vacinação. Se o animal estiver sadio, interromper o 
esquema de vacinação. 

• Quando for mordida por um animal supostamente são, colocar este 
animal em observação por dez dias. Só começar a aplicação da 
vacina se o animal apresentar sinais da doença: salivação intensa, 
dificuldade de beber água, tristeza, agressividade ou inquietação. 
Paralisia da parte posterior (queda dos quadris). 

• Quando a pessoa é mordida por um animal desconhecido e não há 
meios para encontrá-lo e observá-lo por dez dias, esta pessoa 
deve procurar imediatamente a unidade de saúde para iniciar o 
tratamento. 

• Informar os casos de acordo com as orientações recebidas. 
• Se o ferimento for na cabeça, pescoço, pontas dos dedos ou 

ferimentos profundos, proceder como se o animal fosse suspeito 
de raiva. 

9. Tuberculose 

A tuberculose é uma doença muito perigosa, quando o doente não 
se trata, vai piorando e morre. Por isso é muito importante que todas 
as crianças, no primeiro ano de vida tomem a vacina BCG. Para 
outras informações sobre a tuberculose, ver o capítulo sobre 
doenças endêmicas (pág. 118 a 120). 

10. Outras doenças evitáveis por vacinas 

Atualmente existem vacinas contra rubéola, caxumba e febre tifóide, 
que são aplicadas com indicação médica. 
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11. Doenças de notificação compulsória

O Ministério da Saúde, conforme a Portaria nº 608, de 22 de outubro 
de 1979, estabelece como sendo de notificação compulsória as 
doenças relacionadas a seguir: 
I – Em todo o território nacional – Cólera, coqueluche, difteria, 
doença meningocócica e outras meningites, febre amarela, febre 
tifóide, hanseníase, leishmaniose, oncocercose, peste, poliomielite, 
raiva humana, sarampo, tétano, tuberculose e varíola. 
II – Em áreas específicas – Esquistossomose (Maranhão, Paiuí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Sergi-
pe), filariose (exceto Belém e Recife), malária (exceto região da 
Amazônia legal). 
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CAPÍTULO 6 — SINTOMAS E DOENÇAS MAIS COMUNS 

Este capítulo trata daquelas doenças que, embora representem um 
problema para a pessoa e para sua família, por sua duração e por 
suas causas, não afetam a comunidade como um todo. Para este 
grupo de doenças a melhor orientação é a indicação de meios 
simples de identificação e tratamento. Essa orientação facilita a 
tomada de decisão. 
Se o posto de saúde contar com assistência médica periódica, a 
referência para consulta pode ser feita para o dia da visita do 
médico. 
Os medicamentos recomendados neste capítulo são fornecidos às 
unidades de saúde pela Central de Medicamentos (CEME) e devem 
constar da lista de medicamentos padronizados para o posto de 
saúde. 

1. Dor de cabeça 

Se tiver febre, ver o item sobre febre na pág. 70. 
Dor de cabeça sem febre: se a dor for aguda, verificar a pressão 
arterial. 
– Se a pressão estiver normal, dar para a pessoa um analgésico, por 

exemplo: ácido acetilsalicílico. 
Dosagem –  Adultos: um comprimido até quatro vezes ao dia. 
Crianças: de zero a um ano, um quarto de comprimido ou um 
comprimido infantil até quatro vezes ao dia; de um a oito anos, 
meio comprimido até três vezes ao dia; de oito anos em diante, 
igual ao adulto. Se a pessoa não melhorar, encaminhar para a 
USR. 
– Se a pressão estiver alta, retirar o sal da dieta (comida). Dar ácido 

acetilsalicílico, um comprimido até quatro vezes ao dia, 
recomendar repouso e encaminhar para consulta na USR. 

– Se a dor de cabeça for crônica (vier se repetindo há mais de um 
mês). 

– Com pontos dolorosos no rosto (testa, maçã do rosto) dar ácido 
acetilsalicílico, um comprimido até quatro vezes ao dia, e enca-
minhar para consulta na USR. 
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– Sem pontos dolorosos no rosto, verificar a pressão. 
– Pressão normal: mucosas coradas — encaminhar para consulta na 

USR. 
– Mucosas descoradas (anemia) dar sulfato ferroso em drágeas. 

Adultos: uma drágea, uma a duas vezes ao dia. Sulfato ferroso 
(solução) — gestantes: 40 gotas ao dia; crianças de cinco a dez 
anos: 20 gotas ao dia; crianças abaixo de cinco anos: 10 gotas ao 
dia. 

• Vermífugo: mebendazol em comprimidos. 
– Adultos e crianças: um comprimido, duas vezes ao dia, durante três 

dias, ou mebendazol em suspensão oral adultos e crianças: uma 
colher, das de chá, duas vezes ao dia, durante três dias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Febre 

Sabe-se que uma pessoa tem febre quando a temperatura axilar passa 
de 37 graus. Em geral a pele da pessoa apresenta-se corada e os 
olhos brilhantes. A pessoa tem sede e em geral sente frio. Após 
medicada, apresenta muito suor e a febre costuma baixar.  
Crianças menores de quatro anos com temperatura acima de 38 graus 
Celsius (centígrados) podem estar muito doentes e apresentar 
convulsões. Neste caso é necessário fazer baixar a febre logo. 2.1 
Conduta — Verificar outros sinais, tais como: dor de cabeça, pressão 
alta, diarréia, nariz escorrendo, peito chiando e ferimento Ë (ver a 
conduta no item correspondente). 
• Febre sem outro sinal 
– Crianças de zero a um ano: dar ácido acetilsalicílico, um quarto de 

comprimido de adulto ou um comprimido infantil, até quatro vezes 
ao dia. 

– De um a sete anos: dar ácido acetilsalicílico, meio comprimido de 
adulto ou dois comprimidos infantis, no máximo quatro vezes ao dia. 

– Maiores de oito anos: dar ácido acetilsalicílico, um comprimido de 
adulto, até três vezes ao dia. 

– Dipirona em solução oral: dar uma gota por quilo de peso. 
– Dar bastante água ou suco de frutas, aos poucos de cada vez, 

porque a pessoa com febre perde muito líquido. 

Importante: O ácido acetilsalicílico deve ser dado, se possível, com
leite e o sulfato ferroso, após as refeições, sem leite. 
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– Dar banho, ligeiramente morno ou frio, fora de corrente de ar. 
– Se a febre não baixar ou continuar aumentando, encaminhar a 

pessoa para consulta médica na USR. Nas áreas de malária, tratar 
como se fosse malária. 

3. Tontura (tonteira, zonzura ou zonzeira) 

A pessoa fica tonta (zonza). Tem impressão de que as coisas estão 
girando ou que o chão falta embaixo dos pés. Em geral ela perde o 
equilíbrio ao ficar de pé ou ao andar. Pode cair, bambeia ou não 
consegue andar no rumo certo. 
3.1 Conduta — Tonturas com febre, enjôo ou diarréia (ver a conduta 
nestes itens ou sintomas). 
3.2 Tontura aguda — A pessoa fica tonta de repente. Neste caso 
verificar a pressão arterial. 
• Com pressão alta 
– Retirar o sal da dieta. 
– Dar chá de folha de chuchu (10 folhas para um litro de água) 

durante o dia. 
– Repouso. 
– Se houver sangramento pelo nariz, considerar como normal colocar 

a pessoa sentada com a cabeça inclinada para trás. 
– Pressão alta e sangramento persistente, encaminhar para consulta 

médica na USR. 
• Com pressão normal 
– Vitaminas mais sais minerais — dar uma cápsula duas vezes ao dia 

durante 10 dias. 
– Polivitaminas em solução oral — dar uma colher, das de sopa, duas 

vezes ao dia, durante 10 dias. 
– Dar chás com bastante açúcar, se a pessoa não for diabética. 
– Com pressão baixa 
– Vitaminas mais sais minerais — dar uma cápsula, duas vezes ao 

dia, durante 10 dias. 
– Polivitaminas em solução oral — dar uma colher, das de sopa, duas 

vezes ao dia durante 10 dias. 
– Dar chás com bastante açúcar, se a pessoa não for diabética. 
– Verificar se não há algum sangramento ou perda de líquido, como 

diarréia ou vômito. Nestes casos ver a conduta indicada nestes itens 
(pág. 75 e 76). 

3.3 Tontura crônica — A pessoa fica tonta com freqüência. 
– Mucosas coradas — encaminhar para consulta médica na USR. 
– Mucosas descoradas (anemia por verminose) sulfato ferroso — dar 

uma drágea, duas vezes ao dia, durante 10 dias, ou sulfato ferroso 
em solução oral — 40 gotas ao dia. 
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– Mebendazol — um comprimido duas vezes ao dia durante três dias, 
ou mebendazol em suspensão oral - uma colher, das de chá, duas 
vezes ao dia, durante três dias. 

4. Dor de dente 

Em geral quando um dente dói é porque está cariado (tem um buraco). 
A dor costuma ser aguda, principalmente após comer doce, beber e 
mastigar alimentos gelados, frios ou muito quentes (Figura 19). 

 

 
 
 
4.1 Dente cariado 
 
• Limpar bem o buraco do dente, tirando todo resto de comida com 

um palito? ou escova de dentes macia. Lavar bem a boca, 
bochechar com água morna e sal. 

• Dar ácido acetilsalicílico, na mesma dose indicada para dor de 
cabeça e febre (págs. 69 e 70). 

• Encaminhar para consulta ao dentista. O dente precisa ser tratado 
logo, para não piorar e também porque a infecção pode passar para 
outra parte do corpo. 

• Se depois de tratado o dente continuar a doer ou se a dor voltar, ir 
de novo ao dentista para consulta. 
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4.2 Dor de dente sem cárie 

• Dar ácido acetilsalicílico, na mesma dose indicada para dor de 
cabeça e febre. 

• Encaminhar ao dentista. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Náusea (enjôo) e vômitos 

Ás vezes, e, principalmente, as crianças têm problemas de estômago 
com enjôo e vômitos. É uma indisposição com mal-estar, ânsia, 
geralmente com o retorno da comida logo após ter sido engolida ou do 
líquido do estômago. Podem vir acompanhados de leve dor de 
estômago ou dor de barriga. Esse tipo de vômito, em geral quando 
isolado e em pequeno volume, não é grave e sara sozinho. O enjôo e 
os vômitos são sinais de diferentes problemas. Alguns são simples, 
como indigestão ou gravidez, e outros podem indicar problemas 
graves. 

5.1 Sinais de gravidade nos vômitos 

• Vômitos com muito líquido ou freqüentes (mais de quatro vezes por 
dia). 

• Desidratação com diarréia (ver estes itens, pág. 76). 
• Vômitos fortes de cor verde-escura, marrom ou com cheiro de fezes 

(obra). 
• Vômitos fortes, em jato de uma só vez e longe. 
• Vômitos com dor contínua nos intestinos, principalmente se a 

pessoa não consegue eliminar gases. 
• Vômitos com sangue. 
– Nestes casos encaminhar à USR com urgência. 

5.2 Vômitos sem diarréia 

• Suspender a alimentação até passar a fase aguda. 
• Dar chá de camomila, hortelã, erva-doce, erva-cidreira, com pouco 

açúcar e em pequenos goles. 
• Caso os vômitos continuem, usar remédio: 

Importante: A conservação dos dentes é muito importante para a
saúde. Orientar a pessoa para escovar os dentes pelo menos duas
vezes ao dia. 
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Adultos – metoclopramida: um comprimido, três vezes ao dia. 
Metoclopramida em supositório para adultos: aplicar um supositórios 
de seis em seis horas. Metoclopramida injetável: aplicar uma ampola 
no músculo, até três vezes ao dia, se necessário. 
Crianças — de 0 a 6 meses: encaminhar à USR; acima de seis 
meses: metoclopramida em supositório — aplicar um supositório de 
seis em seis horas. 
Se não houver metoclopramida em supositório e se for necessário, dar 
gotas por via oral, nas seguintes doses: 
6 a 12 meses 8 gotas, quatro vezes ao dia 
1 a 4 anos — 10 gotas, quatro vezes ao dia 
4 a 8 anos — 12 gotas, quatro vezes ao dia 
8 a 12 anos — 15 gotas, quatro vezes ao dia 
 
5.3 Vômitos com diarréia 
Crianças até 12 anos: 
 
• Suspender a alimentação. 
• Dar solução de reidratante oral à vontade, aos poucos. Se houver 

mais de três evacuações por dia, tratar como se já estivesse 
desidratada, para evitar esta grave situação. 

• Metoclopramida: ver indicação no item 5.2. 
Se houver cólica e em caso de extrema necessidade dar: 
• Elixir paregórico 
0 a 12 meses — quatro gotas por mês de idade, até três vezes ao dia 
1 a 5 anos - dez gotas, quatro vezes ao dia 
4 a 6 anos — quinze gotas, quatro vezes ao dia 
6 a 12 anos — vinte gotas, quatro vezes ao dia 
• Se a criança não melhorar ou a diarréia for muito intensa, 

encaminhá-la à USR com urgência. 
• Se melhorar, recomeçar a alimentação (ver conduta, pág. 77). Se a 

criança ainda estiver mamando, dar o seio. Caso contrário, 
acrescentar ao leite um pouco de água fervida e dar em peque nas 
quantidades, até voltar à alimentação normal. 

• Dar água fervida e fria nos intervalos das mamadas. 
• Crianças maiores de um ano: realimentar com comidinhas leves, 

como, por exemplo, água de arroz e legumes bem cozidos 
(cenoura) e banana amassada. 

• Dar água fervida fria nos intervalos, retornando gradativamente à 
alimentação anterior. 

Adultos: 

• Suspender a alimentação. 
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• Dar solução de reidratante oral, à vontade, de hora em hora, em 
pequenos goles. 

• Metoclopramida: uma ampola no músculo até três vezes ao dia. 
• Elixir paregórico: uma colher, das de chá, de seis em seis horas, em 

um pouco de água. 
• Sulfadiazina: um comprimido, via oral, de seis em seis horas, se 

houver febre ou sangue nas fezes. 
• Parando o vômito e a diarréia, realimentar com comidas leves e, 

aos poucos, voltar à alimentação normal. No começo da ali-
mentação evitar comidas gordas, doces e café. 

• Se não melhorar em 24 horas encaminhar à USR. 

6. Diarréia

É a evacuação rala e freqüente com fezes semilíquidas ou líquidas 
como água (corredeira, pariri,  destempero, soltura de ventre ou do 
intestino). A diarréia pode ser moderada ou grave. Pode ser aguda 
(súbita e grave) ou crônica (quando se repete de tempo em tempo). 
A diarréia é comum e mais grave em criança pequena e malnutrida 
(fraca). Quando na evacuação aparecem muco (catarro) e sangue, a 
pessoa está com disenteria (cãibra de sangue). Neste caso, 
encaminhará USR com urgência (Figura 20). 
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6.1 Como evitar a diarréia 
• Dar leite de peito, pelo menos durante os seis primeiros meses, 

em vez de mamadeira. O leite de peito protege contra a diarréia e 
infecções (Figura 21). 

• Dar água fervida fria ou chás, nos intervalos das mamadas. 
• Quando começar a dar outros alimentos para a criança, dar em 

pequenas quantidades e bem amassados. 
• Conservar a criança limpa e em lugar limpo. Evitar que ela ponha 

coisas sujas na boca, inclusive a chupeta. 
• Ferver as vasilhas de uso da criança. 
• Não dar remédios sem necessidade. 

2.6 Conduta em casos de diarréia  

ver item 5.3 (pág. 74).  

7. Desidratação 

É a diminuição de água e sais minerais no corpo. Acontece quando a 
pessoa perde mais liquido do que recebe, devido a vômitos ou 
diarréia. Pode ocorrer também quando a pessoa está tão mal que não 
consegue comer nem beber. 
A desidratação pode aparecer em qualquer idade, mas é mais grave e 
freqüente em crianças pequenas ou desnutridas. Toda criança 
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com diarréia aquosa (líquido) corre perigo de desidratação. 
Sinais de desidratação 
• Boca seca. 
• Olhos secos e encovados (fundos). 
• Perda da elasticidade da pele (pele enrugada e mole): quando tomada 

entre os dedos demora a voltar ao normal. 
• Afundamento da moleira em criança pequena (Figura 22), 
• A urina é pouca ou nenhuma e amarela-escuro. 
• Emagrecimento rápido (perda de peso). 
• Na desidratação grave pode-se observar pulso rápido e fraco, 

respiração rápida ou profunda e convulsões (ataque). 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Como evitar a desidratação 

• A pessoa com diarréia (com ou sem vômitos) após a orientação dada 
no item 5.3 (pág. 74 e 75) deve tomar líquidos, como: reidratantes 
e chás Dar goles desses líquidos dia e noite, de 15 em 15 minutos, 
até que o doente comece a urinar normalmente. 

• No verão, vestir a criança com roupas leves. 
• Se não houver no posto de saúde o hidratante oral, prepará-lo da 

seguinte forma: em um litro de água fervida colocar duas colheres, das 
de sopa, rasas, de açúcar, meia colher, das de chá, de sal, e dez gotas 
de limão se houver. 

7.2 Conduta em caso de desidratação 

• Encaminhar a pessoa à USR com urgência. 
• Seguir a orientação dada no item anterior. 
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8. Dor no estômago

Elixir paregórico — 0 a 12 meses: quatro gotas por mês de idade até 
três vezes ao dia. 
1 a 4 anos 10 gotas, quatro vezes ao dia. 
4 a 6 anos — 15 gotas, quatro vezes ao dia. 
6 a 12 anos — 20 gotas, quatro vezes ao dia. 
A dor pode vir acompanhada de azia (queimação): dar elixir paregórico 
de acordo com o esquema acima. 
Hidróxido de alumínio: um comprimido ou uma colher, das de sopa, 
nos intervalos das refeições e à noite. 
• Orientar para tomar leite frio sem açúcar, aos goles, se houver. 

8.1 Dor com cólicas (dor torcida)

Dar elixir paregórico, de acordo com o esquema. 

8.2 Dor no estômago com vômitos

Dar elixir paregórico, de acordo com o esquema. Metoclopramida (ver 
pág. 74). 

9. Dor de barriga

Se for acompanhada de diarréia e vômitos, ver orientação dos itens 
5.2 e 5.3 (pág. 73 e 74). 

9.1 Cólicas (dor torcida)

• Dar elixir paregórico, conforme orientação do item 5.3 (pág. 74). 
• Adutos: tomar uma colher, das de sopa, em um pouco da água, 

quatro vezes ao dia. 
• Se a cólica for muito forte, encaminhar à USR para consulta. 
• Se, além da dor, apresentar vômito ou febre, seguir a orientação do 

item 5.1 sobre vômitos (pág. 73). 
9.2 Eliminação de vermes nas fezes – Ver verminoses (pág. 120) 
• Ancilóstomos 
– Mebendazol — adultos e crianças: dar um comprimido, duas 

Importante: Não dar laxantes nem purgantes, e se a dor persistir 
encaminhar à USR com urgência.
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vezes ao dia, ou uma colher, das de chá, duas vezes ao dia, 
durante três dias. 

– Repetir o tratamento 10 dias depois. Criança com menos de 10 
quilos de peso não deve tomar o medicamento. Encaminhar á USR. 

• Áscaris (lombriga) 
– Mebendazol - adultos e crianças: dar um comprimido, duas vezes 

ao dia, ou uma colher, das de chá, duas vezes ao dia, durante três 
dias. 

– Repetir o tratamento 10 dias depois. Criança com menos de 10 
quilos de peso não deve tomar o medicamento. Encaminhar á USR. 

Pode ser dado também chá de hortelã com um dente de alho, todos os 
dias, enquanto saírem lombrigas. 

• Tênia (solitária) 
– Niclosamida – adultos e crianças com mais de 8 anos: dar quatro 

comprimidos de uma só vez. 
– Crianças de dois a oito anos: dar dois comprimidos de uma só 

vez. 
– Crianças menores de dois anos: dar um comprimido de uma só 

vez. 
• Oxiúros (verme linha ou de coceira do ânus) 
– Mebendazol — adultos e crianças: dar um comprimido, duas vezes 

ao dia, ou uma colher, das de chá, duas vezes ao dia, durante três 
dias. 

– Repetir o tratamento 10 dias depois. Criança com menos de 10 
quilos não deve tomar o medicamento. Encaminhar à USR. 

10. Mal-de-entalo ou mal-de-engasgo 

Quando a pessoa engole e sente a comida parar na região atrás do 
peito (esôfago). 
Encaminhar à USR. 

11. Cólica de fígado 

Este é o nome popular. De fato, o que dói é a vesícula biliar (fel). Dor 
do lado direito um pouco abaixo do estômago (embaixo da costela), 
que, às vezes, responde na omoplata direita (pá). Pode ser com 
ousem icterícia (os olhos, a pele e a urina ficam amarelos). 
– Dar hioscina, 30 a 40 gotas, via oral, de quatro em quatro horas. 
– Encaminhar à USR com urgência, se não melhorar. 

12. Parada de gases e fezes 

Se o intestino não funciona há muitos dias e apresenta crescimen- 
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to, dor e endurecimento no abdome (barriga), principalmente se 
acompanhados de vômitos, e se a pessoa fica mais de 12 horas sem 
eliminar gases, deve ser mandada com urgência a um hospital. 

13. Hemorróidas

São pequenos botões formados por veias dilatadas no reto ou ânus. 
A hemorróida pode ser interna ou externa. 
13.1 Hemorróidas internas – Geralmente aparece sangramento vivo 
durante ou logo após as evacuações. Neste caso dar óleo mineral 
associado, duas colheres, das de sopa, ao deitar. Passar lidocaína 
em geléia na região do ânus, duas a três vezes ao dia. 
13.2 Hemorróidas externas – Apresentam pequenos caroços em 
redor do ânus, extremamente dolorosos quando inflamados. Neste 
caso dar óleo mineral associado, duas colheres, das de sopa, ao 
deitar. Passar lidocaína em geléia na região do ânus, duas a três 
vezes ao dia. 
As pessoas que sofrem de hemorróidas não podem ter prisão de 
ventre, obstipação (intestino preso), porque as fezes endurecidas 
podem piorar as hemorróidas (Figura 23). Orientar para evitar o uso 
de pimenta. Encaminhar à USR. 
Importante: Se houver sangramento antes da evacuação ou sem a 
evacuação, é caso grave. Encaminhar à USR com urgência. 

Importante: Se houver sangramento antes da evacuação ou
sem a evacuação, é caso grave. Encaminhar  à USR com
urgência. 
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14. Prisão de ventre (obstipação)
Quando a pessoa tem fezes endurecidas e não evacua por dois dias 
ou mais, está com prisão de ventre ou obstipação intestinal. Muitas 
vezes a prisão de ventre é causada por problemas de pessoas que 
não comem alimentos como aipim (mandioca) e folhas verdes ou 
cozidas, que contêm fibras naturais. 
14.1 Conduta
• Não tomar laxantes fortes com freqüência. 
• Beber bastante líquido. 
• Comer frutas, como laranja, tangerina e abacaxi, engolindo 

também o bagaço. 
• Comer mais alimentos com fibras naturais. 
• Se a pessoa continuar com prisão de ventre, dar duas colheres 

das de sopa de óleo mineral associado, de preferência à noite. 
• Nos casos de prisão de ventre em crianças, não dar nenhum 

laxativo, mas bastante líquido. 
• Se a pessoa não melhorar, encaminhá-la à USR. 
15. Resfriado comum (defluxo) 
Apresenta-se com escorrimento e entupimento do nariz, podendo ou 
não haver dor de cabeça. 
15.1 Escorrimento nasal – Tomar bastante líquido (água, chá de 
agrião, limão com mel, e leite com açúcar queimado). Manter o nariz 
e as mão limpos (Figuras 24 e 24A). 

15.2 Entupimento do nariz 
• Pingar cinco gotas de solução fisiológica (nasal) no nariz, quatro 

vezes ao dia. Se n houver a solução, prepará-la misturando um 
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litro de água fervida (fria) com uma colher, das de sopa, rasa, de 
sal. 

Adultos: ácido acetilsalicílico — um comprimido, via oral, três vezes ao 
dia.
Crianças: ácido acetilsalicílico — um comprimido infantil, via oral, três 
vezes ao dia. 
• Vaporização de água quente com folhas verdes de eucalipto. Para 

isso, ferver água com folhas verdes ou secas de eucalipto e despejar 
em um balde. Colocar um pano sobre a cabeça, cobrindo o balde 
para prender o vapor que sobe. Respirar devagar e profundamente o 
vapor durante 15 minutos. 

16. Gripe

Doença infecciosa aguda, por vezes epidêmica, caracterizada por 
catarros no aparelho respiratório, acompanhada de dor de cabeça, 
moleza no corpo, cansaço, febre e tosse com ou sem expectoração. 

16.1 Com tosse, expectoração e febre

• Tomar bastante líquido (água, chá de agrião, limão com mel, leite 
com açúcar queimado). 

Adultos: ácido acetilsalicílico ou dipirona – um comprimido, via oral, até 
quatro vezes ao dia. 
lodeto de potássio em xarope – duas colheres, das de chá, três vezes 
ao dia. 
Dextrometorfano - 20 gotas, três vezes ao dia, se a tosse for seca.  
Crianças: ácido acetilsalicílico infantil  – um comprimido, via oral, até 
quatro vezes ao dia. 
lodeto de potássio em xarope – crianças de 0 a 5 anos: meia colher, 
das de chá, três vezes ao dia. Crianças de 5 a 12 anos: uma colher, das 
de chá, três vezes ao dia. 
Dextrometorfano em solução oral: dar uma ou duas gotas por quilo de 
peso, à noite, se a tosse for seca. 

17. Amigdalite aguda (inflamação de garganta) 

Inflamação das amígdalas que se apresentam aumentadas de tamanho 
e avermelhadas, com ou sem pus, dor de garganta e às vezes 
dificuldade para falar e engolir. 
17.1 Conduta – adultos e crianças 
• Recomendar repouso da voz (não falar muito). 
• Recomendar gargarejo com água morna e sal. 
• Evitar líquidos e alimentos gelados. 
Adultos: ácido acetilsalicílico — um comprimido, via oral, até quatro 
vezes ao dia. 
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Eritromicina - duas cápsulas, via oral, de seis em seis horas, durante 
sete dias. 
Crianças: ácido acetilsalicílico – um comprimido infantil, via oral, até 
quatro vezes ao dia. 
Eritromicina de seis meses a dois anos: uma medida, via oral, de seis 
em seis horas, durante sete dias. Acima de dois anos: duas medidas ou 
uma drágea, via oral, de seis em seis horas, durante sete dias. 
Se apresentar dor, inchaço, calor e vermelhidão nas articulações 
(juntas), como joelho, cotovelo, quadril ou punho, e se não melhorar em 
três dias, encaminhar à USR. 

18. Laringite

Inflamação da parte superior da traquéia, com dor de garganta, tosse, 
voz rouca ou impossibilidade de falar. É importante não confundir a 
laringite com difteria (crupe). 

18.1 Conduta

Se a tosse for intensa, sem catarro, dar dextrometorfano em solução 
oral, uma a duas gotas por quilo de peso, à noite. 
• Dar ácido acetilsalicílico. 
Adultos: um comprimido, via oral, quatro vezes ao dia. 
Crianças: um comprimido infantil, via oral, quatro vezes ao dia. 
• Vaporização de água quente com folhas verdes de eucalipto (ver 

pág. 82). 
Recomendar repouso da voz (não falar muito). 
Gargarejar água morna com sal. 
• Enrolar o pescoço com um pano úmido quente. 
• Evitar líquidos e alimentos gelados. 

19. Bronquite

É a inflamação dos brônquios que se caracteriza por tosse, expec-
toração abundante e febre. Quando dá em criança ela não respira 
direito e, como não sabe escarrar, o catarro pode aparecer nas fezes e 
provocar diarréia. 

19.1 Conduta

• Tomar bastante líquido. 
Adultos: ácido acetilsalicílico ou dipirona – um comprimido, via oral, até 
quatro vezes ao dia. 
Iodeto de potássio em xarope duas colheres, das de chá, três vezes ao 
dia.
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Eritromicina – duas cápsulas, via oral, de seis em seis horas, durante 
sete dias. 
Dextrometorfano em solução oral – uma a duas gotas por quilo de peso, 
à noite. 
Crianças: ácido acetilsalicílico infantil – um comprimido, via oral, até 
quatro vezes ao dia. 
Iodeto de potássio em xarope – Crianças de 0 a 5 anos: meia colher, 
das de chá, três vezes ao dia. Crianças de 5 a 12 anos, uma colher das 
de chá, três vezes ao dia. 
Eritromicina – Crianças de seis meses a dois anos: uma medida, via 
oral, de seis em seis horas, durante sete dias. Crianças acima de dois 
anos: duas medidas, de seis em seis horas, durante sete dias. 
• Se a tosse for intensa, dar dextrometorfano em solução oral, uma a 

duas gotas por quilo de peso, à noite. 
• Se a pessoa não melhorar, encaminhar à USR. 

20. Pneumonia 

Inflamação do pulmão, apresentando febre, escarros amarelados ou cor 
de tijolo. Dores em pontadas ao respirar e em pontos definidos, com ou 
sem dispnéia (falta de ar, respiração difícil). É doença grave, 
principalmente em crianças pequenas e pessoas idosas. 

20.1 Conduta

•  Encaminhar à USR com urgência. 

21. Asma

Doença em que a pessoa tem crises ou acessos repetidos de falta de ar 
(dispnéia) e chiado no peito. É provocada por estreitamento temporário 
dos brônquios. Geralmente está associada a alguma alergia e é mais 
comum antes dos 40 anos. Depois dos 40 anos, os sintomas podem ser 
de doença grave; neste caso, encaminhar à USR (Figura 25). 
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21.1 Conduta 
• Sem febre 
Adultos: aminofilina – um a dois comprimidos, via oral, de seis em 
seis horas. 
Aminofilina em supositório – aplicar um de 12 em 12 horas.  
– Dar bastante líquido. 
– Fazer respirar ar puro ou vapor de água quente ajuda a despren-

der o muco e melhora a respiração. 
– Se não melhorar, encaminhar à USR. 
Crianças: aminofilina em supositório infantil – aplicar um de 12 em 

12 horas. 
– Dar bastante líquido. 
– Fazer respirar ar puro e vapor de água quente. 
– Encaminhar à USR. 
• Com febre 
Adultos: aminofilina – um a dois comprimidos, via oral, de seis em 
seis horas. 
– aminofilina em supositório – um, de 12 em 12 horas; 
– ácido acetilsalicílico ou dipirona – um comprimido, via oral, três 

vezes ao dia; 
– eritromicina duas cápsulas, via oral, de seis em seis horas, durante 

sete dias. 
Crianças: ácido acetilsalicílico infantil – um comprimido, via oral, três 
vezes ao dia; 
– aminofilina em supositório infantil um, de 12 em 12 horas; 
– eritromicina – uma medida, via oral, de seis em seis horas, du-

rante sete dias. 
– encaminhar tanto o adulto quanto a criança à USR, com  urgên-

cia. 

22. Olhos 

Os olhos são delicados e precisam de bons cuidados, quando 
apresentarem sinais de perigo como: 
• Qualquer ferimento. 
• Mancha acinzentada ou esbranquiçada, com olho vermelho, 

saindo lágrimas e com dor. 
• Dor aguda dentro do olho. 
• Diferença no tamanho das pupilas, quando o olho ou a cabeça 

dói. 
• Se começar a perder a visão em um ou nos dois olhos. 
• Qualquer inflamação ou infecção que não melhora após cinco ou 

seis dias de tratamento com colírio (remédio para pingar no olho). 
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22.1 Conjuntivite catarral (dor-d'olhos ou bonitinha)  
É uma infecção que dá nos olhos, com vermelhidão, pus (remela) e 
queimação leve. As pálpebras e pestanas ficam grudadas quando a 
pessoa acorda. A conjuntivite é muito contagiosa, passando 
facilmente de uma pessoa para outra. 

22.2 Como evitar a conjuntivite
Não deixar que uma criança durma com outra ou use a mesma 
toalha, se estiver com a doença. Lavar as mãos e o rosto em água 
corrente. Se não houver, usar caneco para despejar a água. 
22.3 Conduta
• Limpar os olhos, de dentro para fora, com um pano limpo ou 

algodão molhado em água fervida fria ou morna. 
• Durante o dia, pingar colírio de cloranfenicol a 0,5%, uma a duas 

gotas, de duas em duas horas. A noite, colocar uma pomada de 
cloranfenicol nos olhos. Para isto, puxar a pálpebra inferior para 
baixo e pôr um pouco de pomada dentro (Figuras 26 e 26A). 

23. Dor de ouvido
Costuma aparecer durante um resfriado ou gripe e pela penetração 
de água no ouvido. É mais freqüente em criança. Quando dá em  

Importante: Em todos estes casos encaminhar à USR com  
urgência. 
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criança pequena (de poucos meses), ela fica agitada, chora, vira a 
cabeça de um lado para outro e leva a mão ao ouvido.  
Pode apresentar febre e às vezes sai pus do ouvido. Isto pode 
causar diarréia. 

23.1 Como evitar

• Solução fisiológica nasal – Pingar no nariz cinco gotas, até quatro 
vezes ao dia. 

• Ensinar a criança a limpar o nariz sem assoar com força, e, se 
estiver com o nariz entupido, pingar solução fisiológica nasal ou 
água morna com sal (ferver um litro de água com uma colher; das 
de sopa, rasa, de sal de cozinha), para amolecer a secreção que 
deve ser retirada com algodão ou pano molhado em água limpa. 

• Orientara mãe para não deixar cair água nos ouvidos da criança 
(colocando um pouco de algodão nos ouvidos da criança na hora 
do banho). Se cair água no ouvido, pingar uma gota de álcool 
para a água evaporar. 

23.2 Conduta

• Examinar os ouvidos da criança, quando esta apresentar diarréia 
ou febre sem outra causa aparente. 

• Verificar se a criança apresenta inchação ou sente dor à apalpa-
ção, atrás da orelha. 

Adultos: lidocaína + polimixina – pingar duas gotas no ouvido, quatro 
vezes ao dia; 
Crianças: lidocaína + polimixina – pingar duas gotas no ouvido, 
quatro vezes ao dia. 

23.3 Tratamento

• Quando sai pus do ouvido 
Limpar o ouvido com solução tísiológica nasal – pingar cinco gotas 
no ouvido para amolecer o pus. Limpar cuidadosamente o pus do 
ouvido com mechas finas de algodão ou gaze seca, segurando a 
parte superior da orelha e puxando-a um pouco para trás, a fim de 
facilitar a retirada do pus. Recomendar para deitar a criança do lado 
do ouvido afetado para que seja eliminada a secreção. Repetir a 
limpeza três vezes ao dia, tanto em criança como em adulto. 
Adultos: eritromicina – uma cápsula, via oral, de seis em seis horas 
durante sete dias. 
Crianças: menores de seis meses – encaminhar à USR com urgên-
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cia; crianças de seis meses a dois anos – eritromicina: uma medida, 
via oral, de seis em seis horas, durante sete dias; criança acima de 
2 anos: eritromicina – duas medidas ou uma drágea, via oral, de 
seis em seis horas, durante sete dias. 
• Quando não sai pus do ouvido 
Seguir a mesma orientação acima, com exceção da limpeza. 

24. Zumbido nos ouvidos 
A pessoa tem a sensação de grilos cantando dentro do ouvido.  

24.1  Conduta
• Se a pressão arterial estiver normal, encaminhar para consulta na 

USR. 
• Se a pressão arterial estiver alta, suspender o sal da dieta, reco-

mendar repouso e encaminhar à USR com urgência. 

25. Cistite
É uma inflamação da bexiga que se caracteriza por ardência, dor e 
vontade de urinar com freqüência e, quando urina, é em pequena 
quantidade. É mais comum em mulheres. 

25.1  Conduta 
Adultos: dar líquido em quantidade (dois litros por dia). 
Metenamina em drágeas – uma drágea, via oral, de seis em seis 
horas.
Sulfadiazina - dois comprimidos, via oral, de seis em seis horas, 
durante dez dias. 
Encaminhar à USR se não melhorar. 
Crianças: dar líquido com freqüência. Encaminhar à USR. 

26.  Dificuldade ao urinar 
• Abrir uma torneira que esteja mais próxima. 
• Dar banho de assento, com água morna. 

Importante: A criança ou adulto com ouvido saindo pus pode
tomar banho normalmente, não devendo mergulhar nem nadar
durante o tratamento. Natação e mergulho, só duas semanas
após ficar bom. Se continuarem a dor e o pus, encaminhar a
pessoa à USR. 
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• Se for criança, verificar se tem tomado líquido. 
• Se a pessoa continuar com dificuldade para urinar, encaminhar à 

USR. 

27. Urina presa ou sem urinar por 24 horas  
Encaminhar à USR com urgência. 

28. Urina com sangue 
• Se a pressão arterial estiver alta, suspender o sal da dieta. 
• Pressão arterial normal, com dor ao urinar: hioscina N-butil- 

brometo – um comprimido, via oral, até quatro vezes ao dia. 
Dipirona – um comprimido, via oral, até quatro vezes ao dia, se 
necessário. 
• Sem dor ao urinar: dar líquidos à vontade. 
• Encaminhar à USR com urgência. 
29.  Outros problemas urinários 

Dor nos rins. 
Perda de urina (ao rir, tossir ou espirrar). Vasamento de urina (urina 
solta). 
Urinar em grande quantidade e freqüentemente. 
• Encaminhar à USR. 
30.  Cólica menstrual 
Menstruação (regras, incômodo) é a perda de sangue que sai todo 
mês pela vagina e que às vezes pode ser acompanhada de dor em 
cólicas. Dura em média três a quatro dias por mês. A menstruação 
começa, geralmente, a partir dos 11 anos de idade. 

30.1  Dores menstruais – Conduta 
• Dipirona – um comprimido, via oral, até quatro vezes ao dia. 
• Hioscina N-butilbrometo — um comprimido, via oral até quatro 

vezes ao dia. 
31.  Atraso menstrual 
Pode ser sintoma de gravidez ou outras alterações no organismo. 
Encaminhar à USR. 
32.  Hemorragia genital 
• Pequena quantidade: repouso, controlar pulso e pressão arterial. 

Se tiver cólica, dar hioscina N-butilbrometo, um comprimido, via 
oral, de quatro em quatro horas. Se não parar a hemor- 
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ragia, encaminhar à USR. 
• Grande quantidade: Encaminhar à USR com urgência. 

33. Corrimento vaginal

É uma secreção parecida ou não com pus que sai da vagina. Pode vir 
acompanhada de coceira, febre e dores na parte baixa da barriga. 

33.1 Conduta

Quando houver coceira externa, intensa, e corrimento esbranquiçado 
ou amarelado, ensinar a mulher a preparar e tomar banho de assento 
com solução de um litro de água fervida morna, juntando duas colheres 
das de sopa de vinagre. 
• Nistatina em óvulos vaginais –usar um à noite, ao deitar, dia sim dia 

não.
• Quando houver pus – cloranfenicol e metronidazol em óvulos 

vaginais, usar um à noite ao deitar, em dias alternados. 
• Se, além de corrimento, apresentar febre, dores intensas na parte 

baixa da barriga, com parada de evacuação e gases, encaminhar à 
USR com urgência. 

34. Monilíase (sapinho)

É uma doença que aparece com mais freqüência na boca do recém-
nascido. Começa com pequenos pontos brancos ou amarelados que se 
juntam, formando placas dentro da boca da criança, e pode alastrar-se 
para a garganta e outras partes internas. 

34.1 Como evitar

• Lavar as mãos antes de amamentar. 
• Lavar os seios com água morna fervida, antes e depois de 

amamentar. 
• Ferver o bico da mamadeira ou a colherinha antes de dar água ou 

outros líquidas à criança. 
• Lavar e ferver outros objetos que vão à boca da criança. 

34.2 Conduta

Lavar as mão e enrolar no dedo polegar um pedaço de algodão 
molhado em água bicarbonatada ou em mel-rosado e passar na boca 
da criança três vezes ao dia, de preferência uma hora depois das 
mamadas. 
A água bicarbonatada é preparada do seguinte modo: dissolver meia 
colher, das de chá, de bicarbonato de sódio em uma colher, das de 
sopa, de água fervida. 



91

35. Escabíose (sarna, coceira)
A escabiose apresenta-se com pequenas bolhas que coçam muito e 
estouram formando feridinhas, aparecendo mais nas pregas da pele e 
nos dedos das mãos, nos pulsos, cotovelo, cintura, axila (sovaco), bico 
do peito, virilhas e pênis. A coceira é causada por uma substância 
produzida pelo parasito e é sempre mais intensa no período noturno. 

35.1 Conduta
• Tomar banho e trocar a roupa do corpo e de cama todos os dias. 
• Passar solução de benzoato de benzila nas partes afetadas do 

corpo, com exceção do rosto, durante 21 dias, no mínimo. 
36. Tinha, micose, impingem, frieira
Podem aparecer no couro cabeludo, no corpo, na virilha, entre os 
dedos dos pés e nas unhas. A tinha do couro cabeludo é mais 
freqüente nas crianças até a puberdade e é extremamente contagiosa. 
Ao atingir a cabeça produz uma espécie de pelada, isto é, os cabelos 
caem em alguns pontos ficando apenas tocos de cabelo com crostas 
(cascas) que vão descamando. Coçam e a cor é avermelhada (Figura 27). 
No corpo e couro cabeludo aparecem em forma de anéis que crescem 
e coçam, surgindo em vários pontos. 
Quando atacam as unhas, elas se tornam duras, ásperas, grossas e 
quebradiças. É mais comum entre as lavadeiras e domésticas. 
A frieira aparece entre os dedos dos pés sob a forma de trincas 
(rachaduras) ou crostas. As tinhas, em geral, acometem mais as áreas 
úmidas do corpo (dobras da pele). 



92

36.1 Como evitar as tinhas
As tinhas, micoses e todas as outras afecções por fungos são 
contagiosas. Para evitar que passem de uma pessoa para outra deve-
se: 
• Evitar umidade nas pregas da pele (enxugar bem entre os dedos 

dos pés, virilhas, axilas e outras dobras da pele, após o banho e 
quando molhados). 

• Evitar que a criança brinque com gatos, cães e macacos. 
• Nos casos de tinha do couro cabeludo, orientar a pessoa para não 

dormir com outras que estejam infectadas e não usar o mesmo 
pente para cabelos. 

36.2 Conduta
• Lavar diariamente a área afetada com água e sabão. 
• Enxugar bem entre os dedos, no caso de frieira. 
• Passar monossulfiram a 25% (solução). 
• Manter a área afetada bem seca e arejada. 
• Trocar diariamente ou mais vezes ao dia as roupas de baixo e as 

meias, principalmente quando suar muito. 
• Sempre que aparecer pus ou se a doença não sarar, encaminhar a 

pessoa à USR. 

37. Monilíase (das mãos)
Aparece entre os dedos das mãos de pessoas que lidam 
freqüentemente com água (lavadeiras). Podem ocorrer rachaduras e a 
área fica avermelhada, sem coceira. Pode ser confundida com micose 
ou alergia. Neste caso, encaminhar a pessoa à USR. 
38. Berne (berno, berro, ura)
O berne aparece com certa freqüência na zona rural. É causado pela 
larva da mosca-berneira, que penetra em qualquer parte descoberta do 
corpo, aparecendo depois uma tumoração (caroço), igual a um 
furúnculo. 
A pessoa sente dor no local, tipo ferroada. Em cima do caroço existe 
um buraquinho por onde o berne respira, e mostra uma pontinha de 
vez em quando. Podem aparecer vários bernes na mesma pessoa ao 
mesmo tempo. 
38.1 Conduta
• Colocar um pedaço de toucinho cru sobre o caroço onde está o 

berne, amarrar e deixar por umas três horas. O berne, ao tentar 
respirar, penetra no toucinho, saindo do corpo da pessoa.
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• Caso a saída não se complete, fazer ligeira pressão no caroço. para 
ajudar a saída do berne. 

• Se o berne estiver localizado perto dos olhos, encaminhar à USR. 

38.2 Como evitar 

• Nos locais onde houver mosca-berneira orientar as pessoas para se 
manterem protegidas (roupas do corpo ou de cama). Tratando-se de 
criancinha, cobrir o berço com filó ou pano fino (mosquiteiro). 

• Tomar banho diário com água e sabão lavando a cabeça e 
esfregando o corpo. 

• Manter a casa e os seus arredores limpos. 

39.  Miíase (bicheira) 

A miíase é causada pela larva da mosca varejeira que entra em feridas 
ou nos ouvidos, nariz, boca e vulva. Quando a bicheira localiza-se 
numa ferida, dá a sensação de formigamento no local e as larvas 
(bichos) logo aparecem, geralmente em grande quantidade. É 
facilmente reconhecida porque as larvas se movimentam 
constantemente. 

39.1 Como evitar 

• Cobrir o berço da criança com pano fino ou filó. 
• Cobrir qualquer ferimento no corpo para evitar que a mosca pouse 

nele. 
• Tomar banho diariamente com água e sabão. 
• Colocar tiomersal sobre qualquer ferimento na pele. 
• Manter a casa e seus arredores limpos. 

39.2 Conduta 
Instalada a bicheira 

• Colocar éter na ferida para matar os bichos, menos quando a 
bicheira for localizada nos ouvidos, nariz, boca e vulva. 

• Retirar os bichos (larvas) da ferida com uma pinça ou palito 
protegido com algodão. 

• Fazer a limpeza com água e sabão e passar tiomersal. 
• Cobrir com gaze e fixar o curativo com esparadrapo ou atadura. 
• Se a bicheira for localizada nos ouvidos, nariz, boca ou vulva, 

encaminhar a pessoa à USR com urgência. 
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40. Bicho-de-pé
É um parasito (pulga) que entra nos dedos, na planta dos pés (sola) ou 
embaixo das unhas (Figura 29). 
Provoca coceira e, passando alguns dias, ele cresce, sendo bem 
visível. Penetra nos pés se a pessoa anda descalça principalmente nos 
locais onde existem cachorros, gatos e porcos. 

40.1 Como evitar 
• Manter a casa e os arredores limpos. 
• Evitar a aproximação das pessoas do local de criação de porcos 

(chiqueiro). 

40.2 Conduta
• Antes de retirá-lo, lavar bem o pé ou o local com água e sabão. 
• Pode ser retirado com um alfinete ou agulha que devem ser bem 

limpos antes e desinfetados na chama de fogo. 
• Afastar a pele aos poucos ao redor do bicho até que se forme uma 

panela e possa retirá-lo inteiro. 
• Em seguida, desinfetar o local com álcool ou tiomersal. 

41. Pediculose (piolho da cabeça) 

O piolho é um parasito que vive na cabeça e nos cabelos das pessoas. 
A causa, geralmente, é a falta de higiene. A criança em idade escolar 
está sujeita a pegar piolho de outras crianças. 
O piolho causa coceira no couro cabeludo (casco da cabeça), e a 
coceira constante pode causar feridas. 
Deixam ovos nos cabelos, que são as lêndeas. 
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41.1 Como evitar

• Tomar banho diariamente, lavando a cabeça com água e sabão. 
• Examinar diariamente os cabelos das crianças principalmente 

aquelas que freqüentam escolas. 

41.2 Conduta

• Lavar a cabeça com solução à base de benzoato de benzila. 
• No final, passar pente fino nos cabelos para retirar os piolhos 

mortos e, a seguir, lavar bem a cabeça com água e sabão. 
• Para retirar as lêndeas, molhar os cabelos com vinagre morno 

(uma xícara de vinagre para duas de água) e deixar durante meia 
hora. Em seguida, pentear os cabelos com pente fino.

• Repetir este tratamento duas a três vezes por semana até 
desaparecerem os piolhos e lêndeas. 

Importante: 
• DDT ou Neocid são produtos venenosos. Nunca devem ser

aplicados.
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CAPÍTULO 7 – DOENÇAS ENDÊMICAS 

Neste capítulo são tratadas as doenças que existem em determinadas 
regiões, devido às condições do meio ambiente que facilitam a sua 
transmissão. 
A maioria destas doenças está relacionada com a maneira de viver das 
pessoas e com os lugares onde moram, trabalham e freqüentam. Por 
isso é importante a participação ativa da comunidade na utilização de 
todos os recursos e medidas para o controle das mesmas. 
O controle da ocorrência de algumas delas – malária, doença de 
Chagas, esquistossomose, febre amarela, leishmaniose, peste e 
tracoma – está afeto à Superintendência de Campanhas de Saúde 
Pública (SUCAM), do Ministério da Saúde. As atividades desenvolvidas 
pelos guardas da SUCAM devem ser complementadas pelo trabalho do 
atendente de saúde. Este e os guardas da SUCAM devem 
freqüentemente trocar informações sobre o trabalho que desenvolvem, 
a fim de existir uma ação harmônica e eficaz. 
O atendente de saúde deve trabalhar junto com a comunidade, desde o 
levantamento dos problemas até a execução das atividades relativas à 
conduta indicada para evitar e tratar as doenças endêmicas. Desta 
forma, a comunidade dividirá com a unidade de saúde as 
responsabilidades no controle destas doenças, conseguindo-se assim 
melhores resultados com os esforços desenvolvidos em conjunto. 
1. Bócio endêmico (papo) 
1.1 O que é bócio – É uma doença causada pela falta de iodo no 
corpo humano. Aparece no pescoço um caroço que vai crescendo até 
formar um papo, que é provocado pelo crescimento da glândula 
chamada tireóide (Figura 30). 
1.2 Como as pessoas adoecem de bócio – Quando habitualmente 
comem alimentos pobres em iodo alimentar. 
1.3 Como evitar o bócio – Comer alimentos ricos em iodo, como 
peixe, camarão, caranguejo e outros alimentos tirados do mar, ovos, 
carne, agrião e, principalmente, usar sal iodado no preparo dos 
alimentos (Figura 31).
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1.4 Quais as regiões onde o bócio é mais comum – Em algumas 
áreas distantes do mar, onde a terra é pobre em iodo, como nos 
estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Minas 
Gerais e interior do Pará, Maranhão, Bahia, São Paulo, Espírito Santo 
e Rio de Janeiro. 
Cada 10 anos deve haver um inquérito nacional para avaliar a 
quantidade de pessoas com bócio e a eficácia das medidas protetoras 
tomadas durante o período. 
1.5 Qual a conduta do atendente de saúde
• Encaminhar à USR as pessoas doentes ou com suspeita de 

bócio. 
• Orientar a comunidade sobre o uso de alimentação rica em iodo, 

principalmente o uso de sal iodado. 



99

2. Doença de Chagas (mal-do-barbeiro)
2.1 O que é doença de Chagas – É uma doença causada por um 
micróbio, transmitida ao homem e aos animais pelas fezes de um 
insento chamado barbeiro. Ao picar o homem o barbeiro defeca (obra). 
Geralmente a picada causa coceira e o ato de coçar facilita a 
penetração do micróbio no organismo pelo local da picada: olhos, nariz, 
boca ou ferimento na pele. 
O barbeiro é também conhecido pelos nomes de chupança, procotó, 
bicudo, fincão, chupão e percevejo-de-parede ou do-mato (Figura 32) 

2.2 Por que esta doença recebe o nome de Chagas – Porque o 
médico que a descobriu chamava-se Carlos Chagas. 
2.3 Em que estados existe mais doenças de Chagas – Existe mais 
nos seguintes estados: Minas Gerais, Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul, 
Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará, 
Piauí, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. 
2.4 Onde vive o barbeiro – Antigamente o barbeiro vivia apenas nas 
matas. Com o tempo passou. a ser encontrado dentro das casas, 
principalmente naquelas feitas de taipa ou pau-a-pique, sem reboco ou 
com paredes cheias de rachaduras. É também encontrado nas casas 
cobertas de palha, sapé e capim. 
2.5 Quando o barbeiro pica as pessoas – Geralmente à noite, 
quando sai dos esconderijos para se alimentar do sangue das pessoas 
e dos animais, enquanto estão dormindo. Os esconderijos podem ser 
rachaduras de paredes, montes de lenha, galinheiros e pombais, 
paióis, ninhos de aves e outros animais. 
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2.6 Como uma pessoa pega a doença – O barbeiro, quando se 
alimenta do sangue de pessoas ou de animais já doentes, transmite o 
micróbio para as pessoas e animais sadios. Quando o barbeiro pica, 
ele também defeca e os micróbios passam de suas fezes para o corpo 
da pessoa sadia, quando ela coça o local da picada. Também se pega 
recebendo transfusão de sangue doado por pessoa doente. 
2.7 O que pode acontecer quando a pessoa é picada – O lugar da 
picada do barbeiro fica inchado. Mais tarde aparecem problemas 
graves no coração, esôfago e intestino, que podem levar o doente à 
morte. 
2.8 Como evitar a doença de Chagas – Combatendo o barbeiro com 
as seguintes medidas: 
• Fazer o desmatamento em volta das casas. 
• Rebocar e caiar as paredes, para que o barbeiro não se esconda 

nos buracos. 
• Aplicar inseticida nas paredes. 
• Vigiar e cuidar de cama, colchões, depósitos de lenha, paus de 

cerca e quaisquer outros lugares onde os barbeiros possam se 
esconder. 

• Trocar a cobertura de palha da casa por telhas, ou madeira, se 
possível. 

• Manter fora de casa, à noite, aves e animais domésticos. 

2.9 Como está organizada a campanha nacional de controle da 
doença de Chagas 

• Verificação da existência e do tipo de barbeiro nas casas e em 
galinheiros, paióis e outras dependências, em todas as localidades. 

• Exame de sangue das pessoas para se saber a quantidade de 
pessoas infectadas e onde estão morando. 

• Aplicação de inseticida nas paredes e telhados das casas e suas 
dependências. 

• Estímulo à melhoria da casa. 
• Educação sanitária da população para evitar a doença. 
• Estímulo à participação das pessoas para levarem aos postos de 

saúde os barbeiros encontrados nas suas casas. 

2.10 Qual a conduta do atendente de saúde

• Encaminhar o suspeito à USR. 
• Orientar a comunidade para tomar as seguintes medidas: 
– cuidados com a casa; 
– comunicar ao posto de saúde sempre que suspeitar da existência 

do barbeiro na região. 
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3. Doenças sexualmente transmissíveis (doenças venéreas, 
doença-do-mundo)
3.1 O que são doenças sexualmente transmissíveis – Como o 
próprio nome diz, são as que passam de uma pessoa para outra, atra-
vés das relações sexuais. 
3.2 Quais são as mais comuns – São a sífilis e a gonorréia 
(blenorragia).
3.3 O que é sífilis – É uma doença causada por um micróbio que pode 
penetrar na mucosa ou pele dos órgãos genitais, durante o ato sexual. 
A sífilis é grave para a gestante porque pode passar a doença ao filho 
durante a gravidez. Por isso ela deve fazer exame de sangue durante o 
pré-natal. No caso de ter a doença, tanto ela quanto o parceiro devem 
fazer o tratamento. 
3.4 Qual o sinal inicial da sífilis – No começo da doença, aparece 
uma pequena ferida na região genital, com beiras endurecidas (cancro 
duro), que não dói e não coça, seguida de uma íngua pequena, dura e 
sem dor. Após quatro ou seis semanas podem aparecer manchas pelo 
corpo, vermelhas e pequenas. 

3.5 Gonorréia 

3.5.1 Qual o principal sintoma da gonorréia no homem – No
homem, o principal sintoma é o corrimento de pus amarelado pelo 
canal da urina, acompanhado de ardência ao urinar. 
3.5.2 Qual o sintoma da gonorréia na mulher – Na mulher é o 
corrimento vaginal, embora em alguns casos isso passe despercebido, 
o que não impede a transmissão da doença. 

Importante: Às vezes, a lesão inicial pode passar despercebida 
e desaparecer. Esta doença geralmente só é descoberta com o 
exame de sangue.

Importante: O controle da doença de Chagas só será conse-
guido se toda a comunidade ajudar a combater o barbeiro. Como 
a doença de Chagas ataca o coração, a gestante com esta 
doença necessita de maior atenção, durante a gravidez e na hora 
do parto.
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3.5.3 O que acontece quando uma mulher com gonorréia dá à luz – 
Quando isto acontece, os micróbios atacam os olhos do recém-
nascido, produzindo inflamação que pode levar à cegueira. 
3.5.4 Como prevenir a cegueira por gonorréia, no recém-nascido – 
Todo recém-nascido deve receber uma aplicação de colírio de nitrato 
de prata a 1% ou argirol de 1 a 15%, uma gota em cada olho. Para 
evitar de fato a doença nos olhos do recém-nascido é preciso fazer a 
aplicação logo ao nascer, de preferência até uma hora após o parto. 
3.6 Como evitar as doenças sexualmente transmissíveis – Não 
manter relações sexuais com pessoas que tenham a doença. Em caso 
de dúvidas o homem deve usar durante as relações sexuais um 
preservativo de borracha (camisinha ou camisa-de-vênus). Os 
parceiros sexuais devem lavar sempre seus órgãos genitais com água 
e sabão, após a relação sexual. 

3.7 Que orientação o atendente de saúde deve dar aos jovens 
sobre a sífilis e a gonorréia – Dar informações sobre: 

• Os sinais da sífilis e gonorréia. 
• A importância do tratamento do doente e da pessoa com quem teve 

relação sexual, para evitar a transmissão da doença. 
• As maneiras de evitar a doença; e 
• Os serviços de saúde que fazem o diagnóstico e o tratamento. 
3.8 Qual a conduta do atendente de saúde diante de uma pessoa 
com sintomas de doenças venéreas – Encaminhar as pessoas 
suspeitas ou com sintomas de sífilis ou gonorréia à USR para fazerem 
os exames. Orientar o doente para que encaminhe ao posto de saúde 
as pessoas com quem teve relações sexuais. 

4. Esquistossomose (barriga-d'água, xistosa ou mal-do-caramujo) 
4.1 O que é a esquistossomose – É uma doença causada por 
pequenos vermes, chamados Schistosoma mansoni, que penetram 
na pele das pessoas e atacam os intestinos, o baço e, principal- 

Importante: Qualquer ferida ou corrimento nos órgãos genitais 
é sinal suspeito da doença; controlar a gestante com sífilis ou 
gonorréia; tratamento imediato e ao mesmo tempo da gestante 
e do parceiro; essas doenças são facilmente curáveis quando 
bem tratadas. 
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mente, o fígado. Esses vermes, em forma de larva, penetram nas 
pessoas, através da pele. As larvas do Schistosoma vivem dentro de 
um tipo de caramujo da água doce, muito comum em quase todo o 
Brasil (Figura 33). 

4.2 Onde vive o caramujo que transmite a doença – Ele vive nos 
remansos ou nas beiras dos rios, lagoas, açudes, nas margens dos 
córregos e em poças de água. 

4.3 Como a esquistossomose passa para as pessoas 
• A pessoa com esquistossomose solta grande quantidade de ovos 

do verme junto com as fezes. 
• Quando as fezes são depositadas no chão, os ovos são espalhados 

pela chuva, vento e enxurradas, indo para as águas dos lagos, 
açudes, poças e rios. 

• Na água, os ovos se abrem, libertando larvas que penetram no 
corpo do caramujo e, aí, se multiplicam. 

• Depois de algumas semanas, sai do caramujo grande quantidade 
de pequenas larvas que se espalham pela água. 

• Estas larvas penetram pela pele sem que as pessoas percebam, 
quando estas entram na água para lavar roupa, tomar banho, 
brincar, pescar ou mesmo trabalhar. Depois as larvas são levadas 
pelo sangue aos intestinos, fígado e baço. 

4.4 Quais os sintomas da doença – No início o doente apresenta 
diarréia ou prisão de ventre, febre, fraqueza e enjôos. Quando a 
doença se agrava o abdome cresce – é a barriga-d'água – e suas 
veias ficam dilatadas. Quando isto acontece, o doente já está muito 
grave, podendo até morrer. 
4.5 Em que estados existe essa doença – A doença existe nos 
estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Minas 
Gerais, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Espírito Santo, São 
Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Existem focos isolados no 
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Distrito Federal (Planaltina), Pará (Primavera), Santa Catarina (São 
Francisco do Sul) e Piauí (Picos). 

4.6 Como evitar a doença 
• Não defecar no chão, mas usar a privada. 
• Evitar entrar em água onde existe o caramujo. 
• Tratar o doente. 
• Combater o caramujo, aplicando nos locais onde estes existem o 

remédio indicado (moluscicida). 

4.7 Como está organizada a campanha nacional de controle da 
esquistossomose 
• Busca dos portadores do verme, através de exame das fezes e 

tratamento dos casos positivos. 
• Aplicação de substâncias químicas nas águas freqüentadas pela 

população. 
• Saneamento básico do ambiente para o destino correto das fezes 

(privadas) e uso de água boa. 
• Educação da população para evitar a doença. 

4.8 Qual a conduta do atendente de saúde 
• Encaminhar à USR as fezes dos suspeitos de esquistossomose. 
Orientar o doente: 
• Quanto ao tratamento. 
• Para fazer exame de fezes das pessoas de sua família. 
• Como evitar pegar a doença novamente. 

Orientar a comunidade: 
• Quanto à gravidade da doença. 
• Modos de evitá-la. 

5. Febre amarela 
5.1 O que é febre amarela – É uma doença grave, de curta duração, 
que causa principalmente lesões no fígado. A febre amarela é causada 
por um vírus (micróbio) transmitido ao homem pela picada de um 
mosquito da mata que vive na copa e buracos de árvores, nos troncos 
cortados e bambus. Quando o mosquito chupa o sangue de uma 
pessoa ou animal doente – principalmente do macaco – pega o vírus 
da febre amarela que passa depois aos animais e às pessoas, ao picá-
los. O mosquito pica geralmente durante o dia. Existem duas formas da 
doença: 
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• Uma, a urbana, que é transmitida à pessoa não imunizada, nos 
núcleos urbanos, vilas e povoados por uma espécie de mosquito de 
hábitos domésticos – Aedes aegypti – quando infectado em outro 
doente. Não existe no Brasil desde 1942. 

• Outra, a silvestre, que ocorre nas áreas de mata ou suas 
proximidades (Figura 34). 

5.2 Quais são os sintomas da doença – No começo o doente 
apresenta febre alta, fortes dores de cabeça, podendo aparecer 
vermelhidão no corpo. Geralmente elimina sangue pelo vômito e pelas 
fezes. Em muitos casos aparece icterícia (a pele e a parte branca dos 
olhos ficam amareladas) e sangramento das gengivas e do nariz, mau 
funcionamento do fígado e dos rins e, quando o estado é grave, o 
doente deixa de urinar. 
5.3 Quando as pessoas pegam a febre amarela silvestre – Quando 
entram na mata para caçar, trabalhar, passear ou quando moram 
próximo da mesma, podem ser picados pelos mosquitos e ficar com a 
doença. 
5.4 Regiões que têm a febre amarela – As chamadas zonas de risco, 
onde existem macacos e mosquitos com o vírus (micróbio) da doença; 
estão na zona rural da região amazônica e Centro-Oeste, incluindo 
parte do Maranhão. Até 1966 ocorreram alguns casos em Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

5.5 Como evitar a febre amarela 
• A população que mora nas chamadas zonas de risco e as pessoas 

que entram nessas regiões (trabalhadores, soldados, caçadores e 
visitantes) devem receber a vacina, que protege durante 10 anos. 
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A vacina deve ser aplicada 10 dias antes das pessoas penetrarem 
nas zonas de risco. 

• Eliminar nas proximidades das casas os criadouros de mosquito, 
como tanques, latas velhas, pneus, barris ou potes que contenham 
água. 

• O atendente de saúde deverá encaminhar as pessoas com 
sintomas da doença à USR. 

• Notificar à USR ou à SUCAM os casos de doentes, suspeitos e 
pessoas que tiveram febre durante 11 dias sem esclarecimento da 
causa. 

5.6 Como está organizada a campanha contra a febre amarela silvestre 
• Vacinação de todas as pessoas acima de seis meses de idade, a 

cada 10 anos, que residam ou se dirijam para a zona rural da região 
amazônica ou Centro-Oeste. 

• Investigação epidemiológica de todos os casos suspeitos, através 
de exames de sangue. 

• Exame de amostra de fígado de todas as pessoas que morreram de 
doença febril, de duração menor que 10 dias, sem diagnóstico 
médico de certeza (viscerotomia). 

• Investigação de denúncia de mortes de macacos, sem causa 
aparente. 

5.7 Conduta do atendente de saúde 
• Orientar o doente para ficar deitado, comer alimentos sem gordura e 

com mais açúcar e doces (exceção para diabéticos). 
• Orientar a família sobre a doença e os cuidados com o doente. 
• Comunicar imediatamente à USR quando houver um doente 

suspeito de febre amarela. 

A doença é grave.    Todos os casos devem ser vistos por médico. 
6. Filariose (elefantíase) – É uma doença causada por um verme que 
se localiza de preferência no sangue. 
6.1 Como as pessoas adoecem de filariose – O inseto (mosquito 

Importante: Comunicar à SUCAM quando encontrar macacos 
mortos. Pode ser o primeiro sinal de uma epidemia de febre 
amarela.



107

doméstico, tipo muriçoca, carapanã, pernilongo), picando uma pessoa 
doente, transmite a larva da filariose para uma pessoa sadia (Figura 
35). 

6.2 Sintomas da filariose – O doente apresenta febre, inflamação dos 
gânglios (íngua embaixo do braço e virilhas) e inchação dos órgãos 
genitais e das mamas. Quando a pessoa não for tratada, as partes 
afetadas incham muito e as pernas podem inchar tanto que lembram as 
pernas de um elefante (elefantíase). Também é comum aparecerem 
bolhas na pele (Figura 36). 

6.3 Onde existe a doença – Esta doença é encontrada com mais 
freqüência nos estados do Pará (Belém), Pernambuco (Recife) e Bahia 
(Castro Alves). 

6.4 Como evitar a filariose 

• Tratar a pessoa doente, conforme orientação da USR. 
• Usar inseticida para matar os insetos e suas larvas. 
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• Abrir valas para evitar as poças de água. 
• Deixar limpo o quintal. 
• Não deixar vasilhas ou latas com água ao redor da casa. 
• Usar telas nas janelas. 
• Usar mosquiteiros (cortinados) sobre a cama e rede. 

6.5 Conduta do atendente de saúde 

• Encaminhar as pessoas com sintomas de filariose à USR. 
• Orientar a comunidade quanto à maneira de evitar a doença e como 

essa pode participar na aplicação das medidas de saneamento do 
meio.

7. Hanseníase 

É uma doença causada pelo micróbio chamado bacilo de Hansen, que 
ataca principalmente a pele e os nervos. Os primeiros sinais aparecem 
em média de três a cinco anos depois que os bacilos penetram no 
corpo. Embora não se saiba exatamente como o bacilo penetra no 
corpo, sabe-se que a doença não pega muito fácil. 
7.1 Como uma pessoa pega a hanseníase –  Para uma pessoa pegar 
a hanseníase é preciso que ela seja predisposta à doença e que viva 
junto ou mantenha contato freqüente com um doente da forma 
contagiante que não está em tratamento. A maioria das pessoas 
apresenta resistência à doença. A hanseníase não é hereditária, isto é, 
os filhos dos doentes nascem sadios. 
7.2 Sinais iniciais da hanseníase – No início, geralmente o doente 
apresenta manchas na pele que depois ficam insensíveis (adorme-
cidas). 
7.3 Formas da hanseníase – Existem varias formas, umas, que não 
passam de uma pessoa para outra, porque não são contagiantes sua 
cura é fácil e mais rápida, outras, que são graves e contagiantes, 
porque apresentam bacilos na pele e nas mucosas. Geralmente rosto 
se apresenta com pele grossa e encaroçada e os lóbulos das orelhas 
ficam grossos. As sobrancelhas e os cílios às vezes caem. Em casos 
avançados da doença, as mãos e os pés podem ficar anestesiados e 
paralisados. Os dedos dos pés e das mãos ficam deformados. 
7.4 A hanseníase é curável – Atualmente, com o uso das sulfonas de 
outros medicamentos, a   hanseníase é curável e o doente pode levar 
uma vida normal. Fazendo regularmente o tratamento o doente evita a 
transmissão da doença (Figura 37). 
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7.5 Conduta do atendente de saúde no controle da hanseníase – O
atendente de saúde deve: 
• Reconhecer manchas insensíveis na pele (que não doem). Estas 

manchas além de insensíveis, não suam. 
• Encaminhar os comunicantes suspeitos à USR para exames. 
• Encaminhar os comunicantes de doentes contagiantes à USR. 
• Colher material da lesão da pele (ver técnica na pág. 162) e 

encaminhá-lo à USR. 
• Orientar o doente sobre a importância de tomar os remédios 

regularmente. 
• Orientar o doente, familiares e a comunidade em geral sobre 

hanseaníase e as medidas para evitá-la. 
• Orientar sobre higiene pessoal e do ambiente. 
• Atualizar os dados dos doentes registrados: óbito, mudança de 

endereço, etc. 

7.6 Técnicas que podem ser aplicadas ou orientadas pelo 
atendente de saúde para evitar ou corrigir incapacidades físicas – 
A principal

Importante: Se o doente fizer o tratamento no início da doença, 
ela não caminhará para formas mais graves; se o doente 
interrompe o tratamento pode haver recaída da doença. A família 
deve ser orientada para colaborar no tratamento do doente. 
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orientação a ser dada é que o doente, tendo os pés e as mãos 
insensíveis (adormecidos), pode ferir-se ou queimar-se, e por isso 
deve:  
• Usar calçado ajustado e de salto baixo. 
• Não caminhar muito e sem necessidade, para evitar feridas 

(úlceras) na planta dos pés (sola). 
• Proteger as mãos usando luvas e adaptando os instrumentos de 

trabalho da vida diária. 
• Cuidar da higiene dos ferimentos, queimaduras, rachaduras, calos 

e bolhas. 
• Lavar e passar óleo na pele, principalmente nas mãos e nos pés. 
• Fazer massagens e exercícios nas mãos e nos pés segundo a 

orientação da unidade de saúde, incentivando para que o doente 
sozinho continue a fazê-los em casa. 

• Cuidado com os olhos: 
– Todo doente que se expõe ao sol deve usar chapéu de aba larga e 

óculos.
– No caso do doente fechar as pálpebras com dificuldade, orientá-lo 

para fazer exercícios com as pálpebras. 
– No caso do doente não conseguir fechar os olhos completamente, 

orientá-lo para cobrir os olhos com pano limpo, enquanto estiver 
dormindo. 

– Observar os olhos diariamente, usando o espelho para verificar a 
existência de alguma alteração nos mesmos (vermelhidão). 

– Lavar os olhos com água boricada (se houver) ou água fervida fria 
pela manhã e à noite ao deitar. 

8. Leishmaniose – Existem duas formas da doença: uma que ataca 
a pele, tegumentar, também conhecida como úlcera-de-bauru ou 
ferida-brava, e outra que ataca os órgãos internos, conhecidos pelo 
nome de calazar. Das duas formas, a mais comum é a que ataca a 
pele. 
8.1 Como se pega esta doença — Pela picada de um mosquito 
pequeno. O mosquito, após alimentar-se do sangue de uma pessoa 
ou animal doente (cachorro, preá, rato, gambá ou mucura, raposa e 
outros) e picar uma pessoa sadia, transmite o micróbio que vai causar 
a doença. Esse é conhecido pelos nomes de palhinha, cangalha ou 
cangalhinha, birigui, catuqui e asa-branca (Figura 38). 
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8.2 Como as pessoas pegam esta doença — Quando entram na 
mata para caçar, pescar e trabalhar na derrubada de árvores, bem 
como morando ou acampando perto dos desmatamentos. Os 
mosquitos picam as pessoas, geralmente ao cair da tarde e à noite. 

8.3 Sintomas da leishmaniose tegumentar 

• Coceira forte no local da picada. 
• Feridas de forma arredondada e pouco doloridas geralmente no 

rosto, costa das mãos e peito dos pés (áreas descobertas) onde o 
mosquito costuma picar. 

• Quando a picada for no nariz, a ferida pode deformar o nariz e até o 
céu da boca. 

8.4 Estados onde existe a leishmaniose — A forma de leishmaniose 
que ataca a pele é mais encontrada em áreas de colonização recente e 
em fase de formação, nos seguintes estados: Amazonas, Ceará, Bahia, 
Pará, Espírito Santo, Paraná, Acre, Maranhão, Piauí, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Territórios de Roraima e Amapá. 

8.5 Conduta do atendente de saúde no controle da leishmaniose 

• Encaminhar o suspeito (pessoa que apresenta feridas sem dor e 
que não cicatrizam, inflamação ou sangramento no nariz) à USR. 

• Orientar o doente e a comunidade sobre: 
– Tratamento. 
– As casas e os acampamentos devem estar distantes do 

desmatamento cerca de 100 metros. 
– Uso de telas finas nas janelas das casas; 
– Uso de mosquiteiros nas camas ou redes. 

9. Malária (impaludismo, maleita, tremedeira, sezão, caladinha) 

Malária é uma doença grave transmitida pela picada de um mosquito 
chamado anofelino. É um mosquito que, ao pousar na parede ou nos 
objetos, fica em uma posição diferente da dos outros, lembrando um 
preguinho, daí o nome de mosquito-prego. Este mosquito não zumbe 
(não canta). Alguns mosquitos da malária têm hábitos domésticos e 
estes são os que mais transmitem a doença porque têm maior contato 
com as pessoas (Figura 39). 
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Estes mosquitos criam-se em águas de pouca movimentação, como 
beiras de rios, córregos, açudes, lagoas, valas, águas paradas limpas, 
em plantas, como o gravatá (bromélias) ou vasilhas em quintais. O 
mosquito ataca geralmente as pessoas ao cair da tarde, à noite e ao 
amanhecer. 
9.1 Como é transmitida a malária – O mosquito, ao picar uma pessoa 
doente, fica com o micróbio da doença. Depois de alguns dias, ao picar 
outras pessoas, introduz os micróbios no lugar da picada. Uma pessoa 
pode ter a malária mais de uma vez. 
9.2 Sintomas da malária – A malária é caracterizada por acessos que 
se desenvolvem em três fases: 
– calafrio
– febre
– sudorese (suor abundante). 
O acesso começa com um calafrio que pode ser pouco ou muito 
intenso. Quando intenso, o doente apresenta um estado de tremor 
característico (tremedeira). Ao frio segue-se o calor; a temperatura 
começa a subir, chegando rapidamente a 40 graus Celsius 
(centígrados) e 41 graus Celsius (centígrados), Depois de algum tempo 
de febre a pessoa começa a suar (o suor é abundante) e a temperatura 
vai cedendo, diminuindo, até desaparecer. O doente sente ainda dores 
de cabeça, vômitos e dores no corpo. 

9.3 Estados onde é mais comum a malária – A malária existe mais 
nos Territórios de Roraima e Amapá e nos estados de Rondônia, Pará, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Goiás e Amazonas. 
9.4 Como evitar a malária
• Usar inseticida (DDT) nas paredes das casas. 
• Conservar o inseticida (DDT) que foi aplicado, não lavando as 

paredes.
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• Usar mosquiteiros ou cortinados. 
• Evitar o contato com os locais onde vivam os mosquitos (criadouros) 

ao cair da tarde, à noite e pela manhã. 
• Colocar telas de arame de malha fina nas janelas. 
• Usar medicamento preventivo quando for para locais onde vivem os 

mosquitos desde que a permanência seja por alguns dias.

9.5 Como está organizada a campanha de erradicação da malária 

• Aplicação de inseticida de ação prolongada (seis meses) nas 
paredes internas das casas. 

• Busca e tratamento de doentes. 
• Medidas complementares de saneamento básico, reduzindo os 

criadouros dos mosquitos transmissores (coleções de água) quando 
possível — mediante aterro ou drenagem — ou aplicando 
substâncias que matem as larvas dos mesmos (larvicidas). 

9.6 Qual a conduta do atendente de saúde no controle da malária 

• Fazer a colheita de sangue das pessoas com febre, enviando o 
material para a USR ou Posto de Notificação da SUGAM. 

• Orientar o doente para tomar regularmente os remédios até ficar 
curado para evitar as recaídas que sempre são mais graves. 

• Desenvolver trabalho em conjunto com a comunidade para 
aplicação de medidas que evitem a transmissão da doença. 

• Orientar a comunidade para participar ativamente do trabalho dos 
guardas da SUCAM. 

10. Meningite meningocócica 

É uma doença grave causada por um micróbio chamado meningococo 
que ataca as meninges ou membranas que cobrem o cérebro (miolos), 
provocando inflamação nas mesmas. Esse micróbio se encontra na 
garganta de algumas pessoas. Existem pessoas que têm o micróbio, 
transmitem para os outros, mas não ficam doentes.

10.1 Sintomas da meningite meningocócica 

• Febre alta. 
• Prostração (fraqueza intensa). 
• Dor de cabeça forte. 
• Vômito em jato (rápido, longe e sem controle). 
• Endurecimento da nuca com dificuldade de abaixar a cabeça e 

movimentar o pescoço. 
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• Às vezes, pequenas manchas na pele parecendo picada de pulga. 
Em pouco tempo essas manchas aumentam de tamanho. 

• Perda dos sentidos. 
• Convulsões (tremores fortes no corpo todo). 
• Esses sinais e sintomas aparecem rapidamente, em poucas horas, 

e, se o doente não for tratado em tempo, pode morrer (Figura 40). 

10.2 Outras formas de meningite - Causadas por micróbios de outras 
doenças como gripe, sarampo, coqueluche (tosse-comprida), caxumba 
(papeira), pneumonia, tuberculose e otite média (infecção do ouvido). 
Esses tipos são menos graves do que a meningite meningocócica.
10.3 Como se pega a meningite meningocócica — A doença se 
transmite do doente a outras pessoas quando ele fala, tosse, espirra ou 
beija. Deve-se ter cuidados com a garganta para evitar a 
transmissão. 

10.4 Conduta do atendente de saúde 

• Orientar as pessoas para não fazer visitas aos doentes, com sinto-
mas de meningite. 

• Orientar a comunidade para comunicar ao posto de saúde os 
casos suspeitos. 

• Encaminhar, o mais rapidamente possível, a pessoa com sintomas 
de meningite à USR. 

• Orientar o doente para tomar os remédios, e sua família para 
colaborar no tratamento. 

• Orientar os familiares e as pessoas que tiverem contato com o 
doente para observarem qualquer mudança em seu estado de 
saúde. Se isso acontecer, procurar imediatamente o posto de 
saúde.

• Orientar a comunidade sobre os cuidados necessários para evitar 
a doença. 
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10.5 Cuidados em caso de epidemia 
• Evitar contato com doentes ou suspeitos. 
• Tomar a vacina contra a meningite. 
• Evitar lugares malventilados e que tenham muita gente. 
• Alimentar-se bem. 
• Fazer gargarejo com água e sal, todos os dias. 
• No caso de ter sintomas da doença tomar remédio somente com a 

ordem do médico. 

11. Peste 
É uma doença causada pelo micróbio chamado bacilo da peste, e é 
grave se não for tratada em tempo. 
11.1 Como é transmitida a peste — A peste é transmitida 
principalmente pela picada de uma pulga. 

11.2 Sintomas da peste 
• Dor de cabeça. 
• Febre alta com delírio ou confusão mental. 
• Tonteiras.
• Olhos avermelhados. 
• Dor forte no lugar do bubão (íngua que aparece embaixo do braço, 

na virilha ou no pescoço). 

11.3 Formas da peste 
• A que ataca os gânglios (bubônica). 
• A que ataca o sangue (septicêmica primitiva). 
• A que ataca os pulmões (pneumônica primitiva). 
Quando a pulga se alimenta do sangue de um rato ou de uma pessoa 
doente, pode passar o micróbio a uma pessoa sadia, ao picá-la 
(Figuras 41 e 41A). 
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Se o doente estiver com a doença nos pulmões pode transmiti-la 
pela tosse, espirro, beijo e mesmo pela fala. 

11.4 Estados onde existe a peste – Existe no Ceará, Pernambuco, 
Bahia, Paraíba, Alagoas e Minas Gerais. 

11.5 Como prevenir a peste 

• Usando medidas para eliminar os ratos e as pulgas. 
• Capinar em volta da casa. 
• Fechar os buracos onde os ratos possam entrar e criar seus filho-

tes.
• Deixar a casa e o quintal sempre limpos e a fossa coberta.  
• Queimar e enterrar o lixo. 
• Guardar cereais (arroz, milho, feijão) fora de casa. 

11.6 Conduta do atendente de saúde 

• Encaminhar à USR os suspeitos da doença. 
• Orientar o doente para tomar rigorosamente os remédios. 
• As pessoas que tiveram contato com o doente devem ficar em 

observação, durante 40 dias. 
• Orientar a comunidade para aplicar as medidas, a fim de evitar a 

doença.
• Observar a mortandade de ratos sem o uso de venenos. 

12. Tracoma 

É uma doença dos olhos, muito grave, e que é transmitida com 
muita facilidade. Se não for tratada logo pode causar cegueira. É 
mais comum nas crianças. 
12.1 Como as pessoas pegam o tracoma — Os micróbios saem nas 
lágrimas e na remela dos olhos dos doentes, passando para as pes-
soas sadias através das mãos e objetos contaminados (toalhas, rou-
pas de cama e do corpo). O costume de esfregar os olhos com as 
mãos facilita a transmissão da doença. O micróbio pode ser carre-
gado nas patas das moscas e do mosquito-ramela que pousa nos 
olhos das pessoas. 

É muito importante ter cuidado ao usar o veneno de rato. 
Ele deve ser mantido fora do alcance das crianças e dos 
animais.
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12.2 Sintomas de tracoma — Coceira intensa e sensação de areia 
nos olhos, vermelhidão, lacrimejamento e fotofobia (intolerância à 
luz), inflamação, remela (pus). Após um mês formam-se caroci-
nhos de cor rósea-acinzentada, na parte interna das pálpebras supe-
riores, que ficam deformadas, e os cílios virados para dentro dos 
olhos. Com o tempo vai diminuindo a visão (Figura 42). 

12.3 Como evitar o tracoma 

• Usar água corrente para lavar o rosto ou despejar água de um 
caneco nas mãos (quando não houver torneira). 

• Não usar toalha ou panos de outras pessoas para enxugar o 
rosto. 

• Ao limpar os olhos, usar somente panos ou toalhas limpos. 
• Evitar tocar os olhos com as mãos. 
• Enterrar o lixo e limpar os arredores da casa para evitar as 

moscas e os mosquitos (Figura 43). 
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12.4 Estados onde é mais comum o tracoma — Ceará, Pernambu-
co, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Bahia, Paraná, Espírito Santo, Pará, 
Piauí, Minas Gerais e Goiás. 

12.5 Conduta do atendente de saúde no controle do tracoma 

• Encaminhar o suspeito da doença e sua família à USR para receberem 
orientação e tratamento. 

• Orientar o doente e sua família sobre a gravidade da doença e a 
importância do tratamento correto. 

• Desenvolver trabalho conjunto com a comunidade para que se faça 
o controle dos doentes, usando as medidas de higiene, do corpo e 
da casa, a fim de evitar que a doença se espalhe, atingin-do outras 
pessoas.

13. Tuberculose 

É uma doença contagiosa causada pelo micróbio chamado bacilo 
de Koch e que ataca principalmente os pulmões. Pode ainda ser 
encontrado em várias partes do corpo: olhos, rins, ossos, intesti-
nos e cérebro. 
13.1 Como se transmite a tuberculose — O bacilo passa para a pes-
soa sadia, quando o doente tosse e espirra. As pessoas que moram, 
trabalham ou estudam com pessoas doentes têm mais facilidade de 
adoecer (Figura 44). 

Importante: O t ratamento do tracoma é muito s imples, 
porém deve ser feito corretamente. A higiene do corpo, das 
roupas e da habitação é muito importante para evitar o traco-
ma. 



119 

13.2 Sintomas da tuberculose — No início, a pessoa tem tosse 
com secreção (catarro), febre, falta de apetite, não tem força para 
trabalhar, emagrece e às vezes o escarro sai com sangue (Figura 
45). 
 

13.3 Atuberculose tem cura — Quando a medicação é corretamen-
te prescrita (pelo médico da USR), o doente segue as orientações 
e toma os remédios nas quantidades certas durante seis meses. Os 
remédios usados são: rifampicina + isoniazida, pirazinamida, 
etambutol, etionamida e estreptomicina. 

13.4 Como evitar a tuberculose 

• Identificar e tratar corretamente o doente. 
• Evitar ficar muito perto da pessoa doente quando ela estiver 

tossindo. 
• Manter a casa limpa e arejada, deixando entrar o sol. 
• Procurar alimentar-se bem. 
• Procurar dormir mais ou menos oito horas por dia. 
• Orientar as pessoas para que não escarrem no chão. 
• Vacinar com BCG intradérmico as crianças menores de 14 anos. 

Importante: Se a pessoa tiver tosse com escarro por mais de 
15 dias (sintomático respiratório), deve procurar o posto de 
saúde para fazer o exame de escarro. Se o resultado for 
negativo e a tosse continuar, fazer outros exames de escarro. 
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13.5 Conduta do atendente de saúde no controle da tuberculose 
• Reconhecer e encaminhar ao posto de saúde os sintomáticos res-

piratórios. 
• Colher escarro do sintomático respiratório e encaminhar ao 

laboratório de referência do posto. 
• Encaminhar à USR, para exames, as pessoas que moram ou con-

vivem com o doente (comunicantes). 
• Encaminhar para vacinação BCG intradérmica os menores de 14 

anos que não tenham a cicatriz da vacina. 
• Orientar o doente, seus familiares e a comunidade sobre a tuber-

culose, seus sintomas, transmissão, tratamento e como evitar a 
doença. 

• Ministrar os medicamentos conforme a prescrição médica. 

14. Verminose 

Verminose é uma doença causada por vermes que vivem nos intes-
tinos do homem e dos animais (cachorro, gato, porco, boi e ou-
tros). Estes vermes se alimentam do sangue e dos alimentos que 
encontram nos intestinos. As pessoas com verminose ficam páli-
das, fracas e sem vontade de trabalhar ou estudar. Dependendo do 
tipo, o verme pode entrar no corpo da pessoa pela boca ou pela 
pele.

14.1 Verminoses mais comuns 

– ancilostomose (amarelão) 
– ascaridíase (lombriga) 
– enterobiose (oxiúros, caseira, hemorróida) 
– teníase (solitária) 

Importante: A comunidade deve participar ativamente no 
combate à tuberculose ajudando no:
– reconhecimento dos sintomáticos respiratórios para 

orien-tá-los a fazerem o exame de escarro; 
– controle dos doentes, principalmente dos faltosos ao trata-

mento;
–  controle dos comunicantes; 
– programa de vacinação com BCG intradérmico de 

menores de 14 anos. 
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14.2 Conduta do atendente de saúde no controle das verminoses 

• Orientar o doente e seus familiares sobre a importância de não 
evacuarem no chão e lavarem as mãos depois de evacuar. 

• Orientar as pessoas com sintomas de verminose, quanto à 
manei-ra de fazer a colheita das fezes (ver pág. 160). 

• Encaminhar o material à USR para exame. 
• Fornecer os medicamentos ao doente, fazendo a devida orienta-

ção quanto ao seu uso: 
• Encaminhar as pessoas que convivem com o doente para fazer 

exames de fezes. 
• Orientar a comunidade sobre a importância de sua participação 

no controle e prevenção das verminoses, através de: 
– construção de poços e fossas 
– destino correto do lixo 
– higiene com os alimentos 
– cuidados e utilização das privadas 
– cuidados com a limpeza do poço e vasilhames (talhas, bilhas, 

potes e filtros). 
É importante a participação da comunidade no controle e preven-
ção das verminoses, dando especial atenção ao saneamento básico 
do meio em que vive. 
14.2.1 Ancilostomose (amarelão) – É uma verminose que deixa 
a pessoa anêmica, amarela, fraca e sem coragem. O verme é roliço, 
muito pequeno, medindo menos de um centímetro, e vive nos 
intestinos da pessoa. 
14.2.1.1. Como o verme entra no corpo das pessoas – Quando a 
pessoa doente defeca no chão, os ovos do verme são eliminados 
com as fezes e destes saem pequenas larvas. Essas larvas são espa-
lhadas na terra pelo vento e pela chuva. Quando uma pessoa anda 
descalça ou mexe na terra contaminada, as larvas penetram pela 
pele dos pés ou das mãos, entrando a seguir nas veias, sendo leva-
das pelo sangue até os intestinos da pessoa (Figura 46). 
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14.2.1.2 Como evitar a ancilostomose 

• Beber água limpa (filtrada ou fervida). 
• Construir fossas e privadas. 
• Usar sempre a privada ou a fossa (Figura 47). 
• Evitar defecar no chão. 
• Procurar andar sempre calçado. 

14.3.1 Ascaridíase (lombriga, bicha) — A pessoa que tem lombriga 
emagrece, pode ter tosse, sono agitado, diarréia, dores de barriga e 
chega, às vezes, a vomitar vermes. Quando há grande 
quantidade de lombrigas no intestino, este pode parar de 
funcionar. O verme que causa esta doença é roliço, podendo 
medir até 48 centímetros de comprimento, e vive dos alimentos 
que encontra nos intestinos da pessoa. Geralmente entra no corpo 
pela boca através de: 
• água contaminada pelos ovos do verme 
• frutas e verduras mal lavadas 
• comida preparada com mãos contaminadas pelos ovos do 

verme e quando as crianças, brincando no chão levam à boca 
as mãos sujas de terra. 

14.3.1.1 Como evitar a ascaridíase 

• Lavar as mãos após usar a privada, antes de preparar os alimen-
tos e antes das refeições. 

• Lavar frutas e verduras cruas em água corrente e limpa. 
• Ferver ou filtrar água para beber quando for de poço, fonte ou 

bica (Figura 48 e 48A). 
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14.4.1 Enterobiose (oxiúros) – É uma doença que deixa a pessoa 
com falta de apetite, enjôo no estômago, cólicas e muita coceira 
no ânus, principalmente à noite. O verme é esbranquiçado, fino 
como um fio de linha. É pequeno e mede menos de um centíme-
tro de comprimento. 
14.4.1.1 Como o verme entra no corpo das pessoas – Este verme 
entra pela boca. É mais comum nas crianças por levarem sempre à 
boca chupeta, brinquedos ou as mãos contaminadas com ovos do 
verme. 
14.4.1.2 Como evitar a enterobiose – As pessoas devem: 
• Manter as unhas curtas. 
• Lavar as mãos depois de usar a privada. 
• Evitar por as mãos na boca. 
• Procurar manter limpas as roupas de cama e de uso das pessoas 

com esta verminose. 
• Evitar que uma pessoa que tenha oxiúros durma com outra pes-

soa. 
14.5.1 Teníase (solitária) – É uma verminose que deixa a pessoa 
com muita fome. Come muito, mas não engorda. Pode ter cansa-
ço, dor de barriga e falta de sono. O verme mede de dois a três me-
tros, podendo chegar a nove metros. É esbranquiçado e chato, 
parececido com macarrão. Geralmente a pessoa tem só um verme 
no intestino, daí ele ser conhecido pelo nome de solitária (Figura 
49).
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14.5.1.1 Como se pega a teníase – Pela boca, quando a pessoa 
come carne de porco, de boi e de carneiro crua ou malcozida se 
estiver contaminada. Outra forma de pegar a doença é beber água 
ou comer verduras e frutas contaminadas por fezes que contenham 
os ovos desses vermes. 

14.5.1.2 Como evitara teníase 

• Comer carne bem cozida ou bem assada. 
• Tomar água filtrada ou fervida quando for de poço, fonte ou bica: 
• Lavar bem as verduras e frutas em água corrente. (Despejar a 

água com um caneco quando não houver torneira.) 

15. Hepatite infecciosa 

É uma doença causada por um vírus (micróbio) que ataca o fíga-
do. Este vírus é muito resistente ao calor como, por exemplo, a 
fervura. Aparecem mais casos de hepatite em locais onde há mui-
tas pessoas juntas, como quartéis, presídios e escolas, quando não 
têm boas condições de saneamento, principalmente da alimenta-
ção. 

15.1 Sintomas da doença – A doença se inicia rapidamente com 
febre, mal-estar, falta de apetite, enjôo, vômitos, dores de barriga, 
fezes esbranquiçadas e urina escura, devido ao mau funcionamento 
do fígado. Após alguns dias, a pele e os olhos do doente ficam 
amarelados (icterícia). Estes sintomas demoram mais de 15 dias 
para aparecer depois que a pessoa se contamina. 

15.2 De que maneira é transmitida a hepatite – A hepatite é trans-
mitida através: 

• Do uso de objetos contaminados pelas fezes, urina e sangue do 
doente. 

• Das verduras, ostras, mariscos e outros alimentos macozidos ou 
crus, que estejam contaminados. 

• Da água ou leite que contenham o vírus (micróbio) da hepatite. 
• Da transfusão de sangue, soro e plasma. 
• Da aplicação de injeções com seringas e agulhas contaminadas. 

15.3 Tratamento da hepatite 

• Deixar o doente em repouso no leito. 
• Dar alimentação sem gordura, mas rica em doces e líquidos. 
• Não tomar bebidas alcoólicas. 
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15.4 Como evitar a hepatite 

• Não tomar banho em praias e piscinas poluídas. 
• Usar sempre a privada para depositar as fezes e urina do doente. 
• Lavar as mãos com água e sabão antes das refeições e após usar 

a privada. 
• Lavar as frutas e verduras em água corrente limpa. 
• Cobrir os alimentos, depois de preparados, para protegê-los das 

moscas e outros insetos. 
• No caso de não dispor de seringas descartáveis, esterilizar as 

seringas de vidro e agulhas somente em panelas de pressão, 
estufa ou autoclave. (A fervura simples não esteriliza.) 

15.5 Conduta do atendente de saúde 
• Encaminhar o suspeito da doença à USR. 
• Orientar o doente e a família para seguirem rigorosamente o 

tratamento. 
• Separar e ferver as roupas e os objetos (pratos, talheres, caneca) 

usados pelo doente. 
• Usar seringas e agulhas descartáveis, se houver. 
• Enterrar as agulhas e seringas descartáveis usadas. 
• Quando usar seringas de vidro e agulhas de metal, esterilizá-las 

em panela de pressão; caso não haja panela de pressão, quebrar 
as seringas, entortar as agulhas usadas e enterrá-las em seguida. 

• Orientar à família e a comunidade sobre as medidas gerais de 
saneamento e higiene pessoal, especialmente o destino correto 
das fezes e urina.
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CAPÍTULO 8 – PRIMEIROS SOCORROS 

São cuidados que devem ser dados com urgência às pessoas, víti-
mas de acidentes, intoxicações, envenenamentos, afogamentos, 
hemorragia e outros eventuais acontecimentos, que põem a vida da 
pessoa em perigo. 
Os primeiros socorros devem ser dados no local. Conforme o caso, 
chamar o médico ou encaminhar a vítima para a USR mais próxi-
ma.
Qualquer pessoa bem treinada poderá prestar os primeiros socor-
ros, procedendo com serenidade e confiança. 
Para um atendimento mais rápido, o material a medicação devem 
permanecer em caixa própria e em ordem, a fim de que seja dado 
o socorro com mais urgência e presteza (Figura 50). 

1. Perda a consciência 

A perda da consciência (perda dos sentidos) pode ser causada por 
desmaio, afogamento e asfixia por estrangulamento, soterramento, 
envenenamento por medicamentos sedativos ou produtos quími-
cos, aspiração de gases venenosos e vapores químicos ou choque 
elétrico.
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1.1 Desmaio (vertigem) É chamada de desmaio a perda repenti-
na da consciência em conseqüência de várias situações, inclusive de 
origem nervosa. Geralmente a pessoa cai. 

1.2 Causas 

• Falta de circulação do sangue no cérebro por alguns instantes. 
• Fraqueza. 
• Nevorsismo. 
• Anemia aguda (sangue fraco). 
• Perda de sangue (sangramento). 
• Emoção forte (susto, medo, alegria). 
• Pancada na cabeça. 

1.3 Sinais e sintomas do desmaio 

• Suor intenso e frio. 
• Náuseas. 
• Vômitos. 
• Escurecimento da vista. 
• Perda momentânea (por pouco tempo) da consciência. 
• Palidez intensa. 
• Pés e mãos frios. 
• Amolecimento das pernas. 

1.4 O que fazer quando a pessoa desmaia 
• Afrouxar toda a roupa, cintos, colarinhos e retirar sapatos. 
• Deitar a pessoa de barriga para cima, com a cabeça baixa, sem 

travesseiro, em lugar ventilado (Figura 51). 

• Não podendo deitar, sentar a pessoa e baixar a cabeça até a 
altura dos joelhos, que deverão ficar afastados. A seguir, fazer 
pressão para baixo sobre a nuca da pessoa e pedir a ela que 
force para levantar a cabeça (Figura 52). 
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• Deixar a pessoa em repouso até que passem a tonteira e o mal- 
estar.

• Dar chá ou café quando a pessoa voltar à consciência. 

1.5 Afogamento 
1.5.1 Conduta 

• Retirar toda a água dos pulmões da seguinte maneira: deitar a 
pessoa de bruços, com a cabeça virada para um dos lados e os 
braços dobrados de forma que as mãos fiquem uma sobre a ou-
tra, embaixo do rosto. A seguir, levantar e abaixar os braços da 
pessoa várias vezes e depois fazer pressão com as mãos sobre as 
costas na altura dos pulmões. Repetir estes movimentos até que 
saia toda a água dos pulmões. (Figuras 53, 53A, 53B e 53C). 

• Após a retirada da água dos pulmões, começar a respiração arti-
ficial boca a boca, se a pessoa não estiver respirando.

Importante: Não dar nada pela boca a alguém que esteja in-
consciente. Não dar bebidas alcoólicas. Se, depois de socorrer a 
pessoa, ela não voltar do desmaio, encaminhar ao médico mais 
próximo ou à USR. Não dar vinagre, álcool ou amoníaco para 
cheirar.
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1.6 Respiração boca a boca 
• Retirar depressa o que estiver preso na boca ou garganta (chicle-

tes, dentadura, pedaços de carne). 
• Puxar a língua para a frente utilizando um pedaço de pano. 
• Deitar rapidamente a pessoa com o rosto para cima, inclinar a 

cabeça para trás e empurrar o queixo para a frente. 
• Apertar o nariz da pessoa com os dedos polegar e indicador. 

Pôr a boca firmemente sobre a boca da pessoa. Soprar o ar dos 
pumões, de 16 a 20 vezes por minuto. 

• Fazer uma pressão de leve sobre o estômago para sair o ar. 
• Observar se a pessoa está respirando. Se não estiver, 

continuar a respiração boca a boca, até que ela volte a respirar 
por si mesma (Figuras 54, 54A e 54B).
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1.7 Respiração artificial para bebês 

• Manter a cabeça ligeiramente inclinada para trás, sem forçar a 
posição. 

• Colocar a boca sobre a boca e o nariz da criança e soprar a cada 
três segundos, umas 20 vezes por minuto, com menos força e 
menos quantidade de ar do que a utilizada para o adulto. 

• Para recém-nascido, deve-se soprar pequena quantidade de ar 
(pequenos sopros). 

1.8 Asfixia (sufocação) – Pode ser ocasionada por: 

• Gases venenosos 
– Colocar a pessoa num local arejado. 
– Aplicar a respiração boca a boca. 

• Soterramento
– Retirar a pessoa do local do acidente. 
– Aplicar a respiração boca a boca.

Importante: Se for levar a pessoa para a USR ou para um 
hospital, continuar a respiração boca a boca durante o traje-
to.
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• Envenenamento causado por medicamentos sedativos ou 
produtos químicos 

– Encaminhar com urgência à USR. 
• Estrangulamento 
– Afastar a pessoa da causa do estrangulamento. 
– Aplicar imediatamente a respiração boca a boca. 
• Choque elétrico 
– Não tocar na pessoa até que ela esteja separada da corrente 

elétrica.
– Desligar a chave geral (se houver). 
– Desligar o fio da tomada. 
– Retirar a pessoa usando uma vara seca, corda seca ou pano de 

algodão seco para empurrá-la ou afastá-la do fio. 
– Iniciar a respiração boca a boca logo que a pessoa esteja livre da 

corrente elétrica. 

2. Corpos estranhos 

Chamamos de corpo estranho pedaços de carvão, poeira, areia, 
caroços de feijão, arroz, milho, sementes de frutas, mosquitos, 
moscas, formigas, besouros, espinhas de peixe e pedacinhos de 
ossos que podem entrar nos olhos, nariz, ouvidos ou na garganta. 

2.1 Olhos 
2.1.1 Conduta

• Pedir à pessoa para fechar os olhos a fim de que o corpo estranho
seja eliminado com as lágrimas. Se não sair, adotar a seguinte 
conduta:

– Pegar a pálpebra superior e puxar para baixo. 
– Pingar duas gotas de água limpa no olho. 
– Pedir à pessoa para piscar. 
• Se ainda não conseguir retirá-lo, adotar a seguinte conduta: 
– Puxar para baixo a pálpebra inferior e revirar para cima a pálpebra 

superior.
– Descoberto o corpo estranho, retirá-lo com a ponta úmida de um 

pano limpo.

Importante: Se em qualquer um destes casos a pessoa não 
melhorar, encaminhá-la imediatamente ao médico ou à USR.
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2.2 Nariz 
2.2.1 Conduta

• Apertar com o dedo a narina do lado em que não está o corpo 
estranho. 

• Orientar a pessoa a fechar a boca e soltar o ar pela narina em 
que se encontra o corpo estranho. 

• Se não conseguir retirá-lo, encaminhar a pessoa à USR. 

2.3 Ouvidos 
2.3.1 Conduta

• Se for inseto, colocar duas a três gotas de azeite ou óleo frio no 
ouvido, para matá-lo. A pessoa deverá estar sentada ou deitada 
com o ouvido afetado virado para cima. 

• Deixar a pessoa nesta posição por 10 a 15 minutos. 
• Após este tempo, a pessoa deve virar a cabeça para escorrer o 

azeite ou óleo. Geralmente o inseto morto sai junto. 
• Se o corpo estranho for um caroço, orientar a pessoa para virar 

a cabeça com o ouvido afetado para baixo, em seguida, bater 
levemente no lado contrário da cabeça para tentar a retirada do 
caroço. 

• Se não conseguir a retirada do corpo estranho, encaminhar a 
pessoa à USR. 

Importante: 

• A pessoa não deve assoar o nariz com violência. 
• Não usar arame, palito, grampo ou pinça para retirar o 

corpo estranho. 
• Não pingar remédio no nariz. 

Importante: 

• Não tentar retirar corpos estranhos encravados no globo 
ocular. 

• Não esfregar nem soprar o olho. 
• Colocar uma compressa ou pano limpo no olho e 

encaminhar a pessoa à USR. 



134

2.4 Garganta
2.4.1 Conduta

• Se o corpo estranho for pedaço de alimento (carne, osso, bata-
ta), fazer o seguinte: 

– Colocar a pessoa deitada de lado e aplicar-lhe uma rápida panca-
da no meio das costas 

– Abrir a boca da pessoa, enfiar o dedo médio e indicador na gar-
ganta e puxar para fora o corpo estranho. 

– Usar o cabo de uma colher para afastar a língua. 
• Se o corpo estranho for espinha de peixe ou pedacinho de osso, 

fazer a pessoa engolir pedaços de miolo de pão ou farinha mo-
lhada com água. 

• Se não conseguir retirar o corpo estranho e se a pessoa estiver 
sufocada e arroxeada, encaminhá-la com urgência ao médico ou 
à USR. 

3. Hemorragia (perda de sangue, sangramento) 

É a perda de sangue devida ao rompimento de uma veia ou artéria. 
Deve ser controlada imediatamente, porque se for em grande quan-
tidade a pessoa poderá morrer entre três e cinco minutos. Estes 

Importante: 
• A pessoa não deve tossir para não aspirar (chupar para 

dentro dos pulmões) o corpo estranho. 
• Não usar arame, palito, grampos ou pinça para tentar 

reti-rar o corpo estranho.

Importante: 
• Não usar arame, palito, grampos ou pinça para retirar o 

corpo estranho. 
• Se o corpo estranho for um caroço ou semente, não 

pingar água, álcool ou azeite, dentro do ouvido.
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sangramentos podem ocorrer por causa de ferimentos, pelo nariz, 
boca e vagina. 
3.1 Hemorragia por ferimento
3.1.1 Conduta

• Erguer a parte do corpo que está ferida se for perna ou braço, 
colocando apoio embaixo (almofada, travesseiro). 

• Apertar diretamente o ferimento com um pano limpo. 
• Se a hemorragia for muito grande e se não se dispuser de pano 

no local, apertar a ferida com a mão. 
• Se o sangramento não parar, aplicar um torniquete (só nos bra-

ços e pernas). 

3.2 Como aplicar um torniquete
• Enrolar um pano resistente logo acima do ferimento. 
• Dar um meio nó.  
• Colocar um pequeno pedaço de madeira no meio do nó.  
• Dar um nó completo em volta da madeira. 
• Torcer o pedaço de madeira até parar a hemorragia (Figura 55). 
• Desapertar o torniquete cada 10 a 15 minutos para evitar gran-

grena (morte dos tecidos) no local. 
• Não cobrir o torniquete com panos. 
• Mesmo quando a hemorragia parar, deixar o torniquete frouxo 

no lugar, de modo que possa ser reapertado em caso de necessi-
dade.

• quando a hemorragia for grave, encaminhar a pessoa ao médico 
mais próximo, ou à USR com urgência. 

Importante:
• Não usar arame, corda, barbantes ou outros materiais 

finos ou estreitos que possam ferir a pele. 
• Não colocar lama, querosene, cal ,  café ou outras substân-

cias sobre o ferimento para tentar parar a hemorragia.
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3.3 Epistaxe (hemorragia pelo nariz) 
3.3.1 Conduta
• Deixar a pessoa sentada com a cabeça inclinada para trás 
• Apertar o nariz firmemente por 10 minutos ou até que o 

sangramento pare (Figura 56). 
• Se o sangramento não parar: 
– colocar um chumaço de algodão ou gase úmida em cada narina, 

deixando uma parte fora para facilitar a retirada; 
– colocar um pano ou toalha molhados em água fria ou gelada sobre 

o rosto. 
• Se a hemorragia continuar, encaminhar a pessoa à USR. 

3.4 Hemorragia pela boca 
A hemorragia pela boca pode ser muito grave. É causada por 
problemas nos pulmões, no estômago ou por extração de dente.

3.5 Hemoptise (hemorragia dos pumões) 

Após um acesso de tosse o sangue sai pela boca em golfadas e é 
vermelho vivo. 

3.5.1 Conduta 

• Colocar a pessoa em repouso semi-sentada (quase sentada). 
• Não deixá-la falar, procurando tranqüilizá-la. 
• Encaminhar a pessoa ao médico ou à USR com urgência. 
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3.6 Hematêmese (hemorragia no estômago) 

A pessoa geralmente apresenta enjôo e náusea e ao vomitar vem 
sangue como se fosse borra de café. 

3.6.1 Conduta

• Colocar a pessoa em repouso semi-sentada (quase sentada). 
• Não dar nada pela boca. 
• Aplicar sacos de gelo ou compressas frias sobre o estômago. 

Encaminhar a pessoa ao médico mais próximo ou à USR com 
urgência.

3.7 Hemorragia por extração de dente

Após a extração de dente pode ocorrer hemorragia lenta com saída 
de sangue de cor vermelha viva. 

3.7.1 Conduta

• Colocar a pessoa deitada com a cabeça virada para o lado con-
trário ao da extração. 

• Fazer compressão leve com um rolo de gaze ou pedaço de pano 
limpo no local da extração (morder o rolo de gaze ou pedaço de 
pano). 

• Não deixar a pessoa levantar peso ou tomar sol diretamente na 
cabeça. 

• Se a hemorragia não parar, encaminhar a pessoa ao dentista, 
com urgência. 

4. Fratura (osso quebrado) 

A fratura de um osso é um acidente que pode ocorrer em qualquer 
parte do esqueleto humano, devido a uma pancada, queda ou 
mesmo um movimento brusco. Quando a pessoa quebra um osso, 
diz-se que sofreu uma fratura. 

4.1 Como saber que uma pessoa está com fratura 

Deve-se suspeitar de fratura, quando após um acidente a pessoa 
apresentar ou se queixar de: 
• Deformidade: a perna, pé ou braço ficam com forma anormal, 

virados para trás ou para o lado. 
• Dor intensa no local machucado, que aumenta com a movimen-

tação.
• Dificuldade ou impossibilidade de movimentar a parte quebra-

da.
• O local quebrado fica inchado e, quando movimenta ouve-se um 
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ruído como se fosse o amassar de um papel. 
• As vezes o osso quebrado fica exposto através de ferimento na 

pele (fratura exposta). 
4.1.1 Conduta
• Não deslocar ou arrastar a pessoa com fratura antes de fazer a 

imobilização.
• Se houver ferimento no local da fratura (fratura exposta), fazer 

curativo antes de imobilizar. 
• Colocar a perna, ou pé ou braço fraturado em posição natural, 

sem causar desconforto para a pessoa. 
• Fazer imobilização provisória no próprio local do acidente, 

usando o material disponível no momento: talas de papelão, de 
madeira, de bambu, galhos de árvore, cabos de vassoura, lenços, 
gravatas, tiras de pano, embiras ou ataduras. 

• Se possível, forrar as talas ou outro material empregado na 
imobilização, com pano, algodão, atadura ou gaze, para não arra-
nhar a pele da pessoa. 

• Deixar os dedos de fora, quando imobilizar perna ou braço, 
a fim de observar as condições dos mesmos quanto a: 
inchação, calor e cor da pele. 

• Dar analgésico para passar a dor. 
• Encaminhar a pessoa à USR com urgência. 

4.2 Modelos de imobilização provisória em fratura de braço (Fi-
guras 57 e 57A). 

Importante: Quando for observada inchação ou quando os 
dedos estiverem arroxeados e frios, é sinal de perigo; a imobi-
lização deve ser desapertada imediatamente. 
No caso da pessoa com fratura desmaiar, deve-se primeiro 
cuidar do desmaio (ver pág. 128). 
Nas fraturas de crânio, coluna vertebral e pernas, o transporte 
da pessoa deve ser feito em maca ou padiola.
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4.3 Modelo de imobilização para fratura da perna, coxa ou colu-
na vertebral (Figura 58). 

A imobilização da perna deve ir do calcanhar até acima do joelho. 
As talas ou tábuas usadas na imobilização devem ser um pouco 
mais largas do que a perna (Figura 59). 

Outra forma de imobilização da perna consiste em juntar a perna 
sadia à fraturada, amarrando-se as duas com tiras de pano. 
No caso de fratura da coxa, da bacia ou da coluna vertebral, 
a imobilização deve ser feita do calcanhar até debaixo dos braços.
Colocam-se duas tábuas lateralmente e outra menor, entre as 
pernas (Figura 60). 
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5. Picada e mordedura de animais 

5.1 Mordida de cobra – Se a pessoa foi mordida por uma cobra, 
procurar descobrir se a cobra é venenosa ou não. As marcas da 
mordida são diferentes. Na picada de cobra venenosa aparecem 
dois pontos maiores seguidos de outros menores. Na picada da 
não venenosa aparecem vários pontos pequenos (Figuras 61 e 
61A).

5.2 Sinais e sintomas de picadas de cobras venenosas 

• Cascavel – Caem as pálpebras, a pessoa enxerga dupla imagem 
(duas coisas em vez de uma), a parte picada não incha. 

• Coral – Caem as pálpebras, mal-estar muito grande, fala enrola-
da, dificuldade de engolir, a pessoa enxerga dupla imagem. Ge-
ralmente a pessoa vê a cobra porque ela é mansa e não ataca 
sem que se mexa com ela. 

• Jararaca, jararacuçu, cotiara, caiçara, urutu – O local da picada 
e todo o membro afetado incham, a pessoa sente mal-estar geral e 
nos casos graves a gengiva sangra, porque o sangue não coagu-
la.

• Surucucu (pico-de-jaca) – Grande inchaço no local e a pessoa 
sente mal-estar geral. 

5.2.1 Conduta

• Deitar a pessoa o mais rápido possível. 
• Não deixar a pessoa se movimentar para evitar que o veneno se 

espalhe pelo corpo. 
• Chupar o sangue do local fazendo pressão com as mãos (a 

pessoa só deve chupar o veneno do local quando não tiver 
ferimento na boca ou infecção nos dentes) (Figura 62). 

• Se não puder chupar, fazer pressão com as mãos sobre o local da 
picada para facilitar a retirada do veneno. 

• Se o local da picada não sangrar e tiver sido num braço, mão,
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perna ou pé, fazer o seguinte: 
– Amarrar um garrote (que pode ser feito de tiras, de pano ou 

lenço), acima do local picado e apertar bastante. 
– Furar a pele em redor da picada com uma agulha, alfinete ou 

espinho limpos. Fazer de 15 a 20 furos de pouca profundidade 
para permitir a saída da maior quantidade de sangue e veneno. 

– O garrote deve ser retirado logo que terminar a retirada do san-
gue e veneno. Não pode ficar no local por mais de 10 ou 15 
minutos. 

• Colocar um pano molhado em água fria ou gelada sobre o local 
da picada. 

• Encaminhar a pessoa ao médico mais próximo ou à USR com 
urgência para receber o soro antiofídico. 

• O transporte da pessoa deve ser feito de padiola ou rede. 

5.3 Picada de abelha, vespa e marimbondo – A gravidade da 
picada de abelha, vespa e marimbondo depende do número de 

Importante: 
• A pessoa picada por cobra venenosa deve ser socorrida nos 

primeiros 30 minutos. 
• Não deixar a pessoa caminhar ou se movimentar. 
• Não dar à pessoa álcool, querosene,. alho e outros remédios 

caseiros. 
• Se já se passaram mais de 30 minutos da picada, não tentar 

retirar o veneno. Neste caso, encaminhar a pessoa ao médi-
co mais próximo ou à USR.
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xferroadas e do local atingido. 

5.4 Sinais e sintomas

• dor no local 
• inchaço
• dor de cabeça 
• vômitos
• febre
• tonteira 
• desmaio. 

5.4.1 Conduta

• Retirar o ferrão deixado pela abelha, com agulha ou alfinete 
cuja ponta tenha sido passada no fogo. 

• Lavar com água fria ou gelada o local da picada para aliviar a 
dor e evitar que o veneno se espalhe. 

• Colocar um pano molhado em água com vinagre ou amoníaco 
(uma colher, das de sopa, de vinagre ou amoníaco em um copo 
de água), nos locais das picadas. 

• Se a pessoa apresentar sinais de alergia ou reações graves, enca-
minhá-la ao médico mais próximo, ou à USR com urgência. 

5.5 Picada de escorpião, lacraia e aranha – Estes animais vivem 
em cupins, montes de lenha, madeiras, pedras, muros e casas ve-
lhas. Sua picada é muito dolorosa e em alguns casos pode levar à 
morte. Todas as aranhas têm veneno, mas somente as caranguejei-
ras, as viúvas-negras e aranha-solitária fazem mal ao homem. 
O escorpião mais venenoso é o de cor negra. 

5.6 Sinais e sintomas 

• dor intensa, inchaço e vermelhidão no local da picada 
• náuseas, vômitos e febre 
• cólicas abdominais ou cãibras musculares e diarréia 
• formigamento ou dor por todo o corpo 
• palidez

Importante: 
• Não espremer o local para retirar o ferrão, para não 

espa-lhar o veneno.
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• suor em grande quantidade. 

5.6.1 Conduta

• Deixar a pessoa em repouso, deitada. 
• Colocar no local da picada panos molhados em água fria ou 

gelada ou álcool. 
• Dar à pessoa um comprimido de ácido acetilsalicflico ou dipiro-

na para aliviar a dor. 
• A seguir, encaminhá-la com urgência à USR para tomar o soro 

específico.
5.7 Mordida de animais raivosos (cachorro, gato, raposa, gambá, 
macaco, morcego, boi, cavalo, carneiro) – A mordida de animais 
raivosos, como também a lambida destes animais em pele ferida, 
arranhada ou esfolada, transmitem a raiva que é uma doença que 
sempre leva à morte. 
O cachorro é o animal que mais transmite a raiva às pessoas. 

5.8 Como se reconhece a raiva no cachorro

• O cachorro fica às vezes inquieto, triste andando de um lado 
para o outro. 

• Ataca as pessoas mesmo sendo conhecidas. 
• Late pouco e prolongado como se fosse um uivo. 
• Morde madeira, ferro e pedra. 
• Baba muito e fica com os olhos arregalados. 
• Recusa beber água. 
• Tem dificuldade para engolir. 
• Tem dificuldade para andar. 

5.8.1 Conduta – Para a pessoa que foi mordida por animal raivo-
so: 

• Lavar o ferimento imediatamente com água e sabão para retirar 
a saliva do animal. 

• Encaminhar a pessoa à USR. 
5.9 Veneno de sapo – O sapo só espirra seu veneno se for agredi-
do. O veneno é pegajoso, de cor branca ou amarela. Se atingir os 
olhos, a boca, ferimentos ou, se for engolido, a pessoa poderá mor-
rer.

5.9.1 Conduta

• Lavar com água a parte atingida. 
• Quando o veneno cair na boca, não dar remédios, para evitar 

vômitos. 
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• Se a pessoa apresentar alguma anormalidade, encaminhá-la à 
USR. 

5.10 O que não deve ser feito

• Não matar o sapo a pauladas, pois o veneno pode espirrar. 
• Não apertar o sapo com as mãos, ao pegá-lo. 
• Não pôr as mãos na boca, nos olhos ou no nariz, depois de pegar 

um sapo, sem antes lavar as mãos com água e sabão. 

6. Queimadura 

Chamamos de queimadura qualquer lesão produzida pela ação do 
calor ou frio, por agentes químicos ou físicos sobre o organismo. 
As queimaduras podem ser causadas por: 
• Líquidos muito quentes ou ferventes: água, óleo, melado, mel e 

leite.
• Agentes químicos: soda cáustica, cal, ácidos e creolina. 
• Fogo: chama ou brasa. 
• Eletricidade. 
• Clima muito frio ou pedra de gelo. 
6.1 Tipos de queimadura – As queimaduras podem ser de 1º, 2º 
e 3º graus. 
1º grau – A pele fica vermelha e não há formação de bolhas. A 
dor local é suportável se a queimadura for pouco extensa (peque-
na).
2º grau – Há formação de bolhas com desprendimento de camadas 
da pele, dor e ardência locais com intensidade variável. 
3º grau – Destrói a pele e expõe a carne viva ou queimada e às 
vezes atinge até o osso. 
6.1.1 Conduta
1º grau – Colocar a parte queimada em água fria ou deixar correr 
água fria e limpa até passar a dor. 
– Dar remédio contra a dor. 
– Se a parte queimada não puder ser mergulhada em água fria, 

aplicar panos limpos e molhados em água fria até passar a dor. 
2º grau – Não furar as bolhas, mas se estas se romperem, fazer o 

seguinte: 
– Deixar correr água limpa e fria no local queimado até passar a 

dor.
– Cobrir a área queimada com gazeou um pano limpo. 
– Dar um comprimido para passar a dor. 
– Encaminhar a pessoa ao médico mais próximo ou à URS.
3º grau – Cobrir a área queimada com gaze ou pano limpo e seco. 
– Dar um comprimido de ácido acetilsalicílico para aliviar a dor.
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– Encaminhar com urgência à USR.

6.1.2 Outras condutas 

• Se a roupa da pessoa pegar fogo, utilizar um cobertor, casaco ou 
qualquer pano grosso envolvendo o corpo para abafar as 
chamas.

• Colocar a pessoa deitada. 
• Retirar com cuidado os restos de roupa queimada. Se a roupa 

estiver presa à queimadura, não tentar retirá-la, recortar ao 
redor com uma tesoura. 

• Lavar a queimadura com cuidado, usando água corrente limpa e 
fria.

• Cobrir a pessoa com um lençol ou toalha bem limpos. 
• Dar um comprimido de ácido acetilsalicílico ou dipirona para 

diminuir a dor. 
• Dar bastante líquido à pessoa, se não estiver desmaiada, 
• Encaminhar a pessoa imediatamente para o medico mais próximo 

ou à USR. 
• Oferecer água várias vezes à pessoa queimada durante o trans-

porte até o médico. 
• Dar outro comprimido de ácido acetilsalicílico ou dipirona 

para controlar a dor. 
6.2 Queimadura nos olhos – Trata-se de um caso muito delicado. 
Essas queimaduras podem ser causadas por ácidos, água quente, 
vapor quente, cinzas quentes, faíscas de fogo e de bombinhas e 
chama direta. 

6.2.1 Conduta

• Lavar os olhos com bastante água durante vários minutos. 
• Colocar uma gaze ou pano limpo sobre os olhos. 
• Encaminhar a pessoa ao médico mais próximo ou à USR com 

urgência.

Importante:
• Jamais pôr graxa, gordura, pomadas, café, coro, ervas, 

fezes ou qualquer outras substâncias sobre a queimadura. 
• Nunca dar bebida alcoólica à pessoa queimada. 
• Quanto maior a área da pele queimada em qualquer grau 

de queimadura, maior é a gravidade do caso.
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7. Envenenamento

O envenenamento pode ocorrer por várias formas. A substância 
venenosa pode penetrar no corpo pela boca (querosene, insetici-
das, ácidos e outros), através da pele (contato com inseticidas, 
picadas de insetos ou de outros animais venenosos) e também por 
aspiração de gases venenosos. 

7.1 Venenos mais comuns 

• Raticidas (veneno contra rato). 
• DDT e outros inseticidas. 
• Remédios de qualquer tipo, quando tomados em grande quanti-

dade. 
• Tintura de iodo. 
• Alvejantes (Q-boa, cândida ou água sanitária, soda cáustica, 

ácido muriático). 
• Sementes, folhas, grãos ou frutos de plantas venenosas, como 

mamona, comigo-ninguém-pode, flor-de-papagaio, flor-das- 
-almas, juá e outros. 

• Fósforos. 
• Querosene e gasolina. 

7.2 Casos em que se deve suspeitar de envenenamento 

• Cheiro do veneno na boca. 
• Mudança de cor dos lábios e da boca. 
• Dor e sensação de queimadura na boca e garganta. 
• Vidros ou embrulhos de drogas ou de produtos químicos, aber-

tos em poder da pessoa, ou em locais onde esta costuma ficar. 
• Sinais na boca que indicam que a pessoa comeu folhas ou frutos 

venenosos.
• Estado de inconsciência, de confusão mental ou de mal súbito. 

7.3 Sinais e sintomas de envenenamento 

• náusea 
• vômito
• dor intensa no estômago 
• dor de barriga forte 
• diarréia
• dificuldade para respirar 
• convulsão 
• perda de consciência 
• suor intenso 
• arroxeamento da pele. 
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7.4 Envenenamento por querosene, aguarrás, gasolina, água sani-
tária e ácidos fortes
7.4.1 Conduta

• Dar à pessoa, para beber, água com bicarbonato de sódio, 
assim preparada: cinco colherinhas, das de café, de bicarbonato 
dissolvidas em um litro de água. 

• Não provocar vômitos. 
• Agasalhar a pessoa se necessário e encaminhá-la para o médico 

mais próximo ou à USR. 

7.5 Envenenamento por soda cáustica 
7.5.1 Conduta

• Não provocar vômitos. 
• Encaminhar a pessoa ao médico mais próximo ou à USR com 

urgência.

7.6 Envenenamento por raticidas, inseticidas e remédios 
7.6.1 Conduta

• Provocar o vômito fazendo a pessoa beber água morna, água 
com sal ou água com sabão. Se com isso a pessoa não vomitar, 
passar o dedo na garganta. Repetir várias vezes até que o líqui-
do vomitado esteja limpo. 

• A seguir dar à pessoa, se houver: 
– leite ou clara de ovos batidas 
– farinha de trigo dissolvida em água ou 
– batatas amassadas com água ou leite. 
• Se a pessoa sentir frio, colocar um agasalho. 
• Encaminhar a pessoa ao médico mais próximo ou à USR com 

urgência.

7.7 Envenenamento pela pele 
7.7.1 Conduta

• Trocar toda a roupa imediatamente e lavar bem o local com muita 
água, sem esfregar. 

• Encaminhar a pessoa ao médico, de acordo com a gravidade do 
caso.
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8. Defensivos agrícolas

São substâncias químicas que são utilizadas na agricultura e na 
pecuária para a destruição de organismos prejudiciais (fungos, 
ratos, carrapatos, insetos, larvas, etc.). 
Os defensivos, se usados de forma correta, trazem benefícios à 
humanidade diminuindo doenças e aumentanto a produção agrí-
cola e a pecuária. 
8.1 Intoxicação por defensivos agrícolas – Hoje em dia, o uso de 
defensivos agrícolas é uma necessidade. Por serem muito veneno-
sos, é preciso, antes de usá-los, ler as instruções uma, duas, ou 
quantas vezes forem necessárias. 
8.2 Como pode acontecer a intoxicação 
Boca – No ato de comer, beber ou fumar, estando as mãos e o 
rosto sujos de defensivos. 
Nariz – Quando não é utilizada a máscara, respira-se o produto 
(Figura 63). 
Pele – Quando o defensivo, seja pó, líquido ou gás, adere à roupa 
ou à pele do trabalhador. 

Importante:
• Não dar qualquer espécie de bebida alcoólica. 
• Não a deixar caminhar ou fazer esforço. 
• No envenenamento, o atendimento de urgência é da 

maior importância, para evitar ou diminuir o perigo da 
substância tóxica espalhar-se pelo corpo. 

• Em qualquer caso de envenenamento a pessoa deve ser en-
caminhada ao médico mais próximo ou à USR.
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8.3 O que sente um intoxicado – O trabalhador que fica intoxi-
cado ou envenenado pelos defensivos sente que está doente. Isto 
pode ser notado pelo próprio trabalhador, como também pelos 
seus colegas. Geralmente ele se apresenta com algumas das altera-
ções seguintes: 
• Altamente nervoso. 
• Ânsia de vômitos, dores de barriga e diarréia (Figura 64). 
• Respiração difícil, com dores no peito. 
• Muita saliva e suor. 
• Irritação do nariz, garganta e olhos, provocando coriza, tosse e 

lágrimas.
• Dores nos braços e nas pernas, na barriga e no peito. 
• Queimaduras e alterações da pele. 
• Urina alterada, na quantidade e na cor. 
• Fala palavras desconexas e apresenta tremores no corpo. 
• Fraqueza e mal-estar, dor de cabeça, vertigem; não consegue 

enxergar bem. 
• Convulsões ou ataques; a pessoa cai no chão, (figura 64A) sol-

tando saliva ou baba em quantidade; mexe com os braços e 
pernas, além de não entender o que está acontecendo. 

• Desmaios, perda de consciência, até o coma. 
• Coma é situação de urgência; o intoxicado pode vir a falecer. 

8.3.1 Conduta

• Manter a calma. Afastar os curiosos e agir com rapidez e segu-
rança. 
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• Nunca dar bebidas alcoólicas. 
• Acalmar a vítima, deitando-a no chão. 
• Se estiver vomitando, deixá-la sentada, para que não engula o 

vômito.
• Se a vítima estiver inconsciente, (figura 65) retirar 

dentaduras,  comida ou saliva da boca. Colocar um pano 
dobrado na nuca, para facilitar a respiração. Não dar nenhum 
líquido para beber. 

• Providenciar uma condução para levar a vítima até o médico 
mais próximo ou à USR. 

8.4 Intoxicação pela boca 
8.4.1 Conduta 
Pessoa consciente 
• Retirar a pessoa para um local fresco e arejado, de preferência na 

sombra. 
• Provocar o vômito, colocando um dedo na garganta, ou dando água 

morna, repetindo até que saia um líquido claro. 

Pessoa inconsciente 
• Retirar a pessoa para um local fresco e arejado, de preferência à 

sombra. 
• Não provocar o vômito e nem tentar dar qualquer líquido. 
• Cuidar da parte respiratória, prevenindo a parada respiratória. 

8.5 Intoxicação pelo nariz (respiratória) 
Pessoa consciente 
• Retirar o intoxicado para um local bem arejado e fresco. 
• Não há necessidade de provocar vômito. 
• Cuidar da parte respiratória, prevenindo a parada respiratória. 
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Pessoa inconsciente 
• Retirar o intoxicado para um local bem arejado e fresco. 
• Não provocar vômito e nem dar líquidos para beber. 
• Cuidar da parte respiratória, prevenindo a parada respiratória 

8.6 Intoxicação pela pele 
Pessoa consciente 
• Retirar o intoxicado para um local bem arejado e fresco. 
• Tirar toda a roupa do intoxicado e lavá-lo com bastante água 

corrente e sabão. 
• Não há necessidade de provocar vômito. 
• Não colocar a mesma roupa de trabalho. 
• Cuidar da parte respiratória, prevenindo a parada respiratória 

Pessoa inconsciente 
• Retirar o intoxicado para um local bem arejado e fresco. 
• Tirar toda a roupa do intoxicado e lavá-lo com bastante água 

corrente e sabão. 
• Não provocar vômito. 
• Não colocar a mesma roupa de trabalho. 
• Cuidar da parte respiratória, prevenindo a parada respiratória 

9. Convulsão (ataque ou acesso) 
É uma contração violenta (repuxamento) ou série de contrações dos 
músculos, geralmente acompanhada de perda de consciência. 
9.1 Causas
• Febre alta, principalmente em crianças. 
• Epilepsia.
• Envenenamento. 
• Eclâmpsia. 
• Tumor cerebral. 
• Desidratação grave. 

Importante: Em todos os envenenamentos por defensivos  
agrícolas, encaminhar a pessoa à USR. 
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• Tétano. 
• Pancada na cabeça. 
9.2 Sinais e sintomas
• Geralmente há perda de consciência e queda. 
• Repuxamento com agitação dos braços e pernas. 
• Palidez intensa e lábios arroxeados. 
• Tremor no corpo todo. 
• A pessoa pode babar, espumar pela boca e revirar os olhos. 
9.2.1 -Conduta
• Não tentar segurar a pessoa para reprimir os movimentos 

convulsivos (deixar debater-se). Proteger com leve contenção as 
articulações. 

• Deitar a pessoa e virar sua cabeça para o lado, a fim de facilitar a 
saída da saliva (baba). 

• Afastar os objetos para que a pessoa não se machuque. 
• Colocar um lenço ou pano enrolado entre os dentes para evitar 

que morda a língua. 
• Afrouxar as roupas. 
• Evitar que muitas pessoas fiquem em volta. 
• Havendo febre, aplicar panos úmidos frios na testa e esfregar o 

corpo com álcool ou água fria até a febre baixar. 
• Passada a convulsão manter a pessoa deitada, deixando-a 

dormir. Verificar se a pessoa está respirando bem. 
• Encaminhar à USR para esclarecer o motivo da convulsão e 

receber o tratamento apropriado. 

Importante: 
• Enquanto a pessoa estiver inconsciente, não dar  remédios 

ou líquido de qualquer espécie, para evitar sufocação. 
• Não tentar acordar a pessoa dando-lhe álcool para cheirar. 
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CAPÍTULO 9 – TÉCNICAS MAIS UTILIZADAS PELO  
ATENDENTE DE SAÚDE 

1. Verificação da temperatura 
Consideramos que a temperatura do corpo está normal, quando ela 
está entre 36 e 37 graus. Quando estiver acima de 37 graus Celsius 
(centígrados) a pessoa está com febre. Neste caso, ela necessita de 
cuidados (ver pág. 70). 

1.1 Como ler o termômetro (Figura 66) 

• O ponto onde a linha para marca a temperatura.

1.2 Como verificar a temperatura 

• Limpar o termômetro com água e sabão ou álcool. 
• Sacudi-lo com movimentos rápidos, até que marque menos de 

36 graus Celsius (centígrados). 
• Colocar a ponta prateada do termômetro embaixo do braço da 

pessoa (enxugue primeiro o suor). 
• Deixar o termômetro no local durante três a quatro minutos 

(Figura 67). 
• Ler a temperatura. 
• Lavar o termômetro com água e sabão e guardá-lo. 
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2. Verificação da pressão arterial 
O aparelho de pressão tem as seguintes partes: 
• Uma bolsa de borracha, coberta por pano, chamada manguito. 
• Um manômetro, que é um tipo de relógio, ligado ao manguito. 
• Uma pera de borracha ligada ao manguito por meio de um tubo 

de borracha. 
• Uma válvula (parafuso) para abrir e fechar a pera (Figura 68).

Importante: Quando a pessoa apresentar febre, procure saber
como ela começou, quanto tempo está durando e como aca-ba.
Isto vai lhe ajudar a saber porque a pessoa tem febre. Não
esqueça de anotar na ficha da pessoa a temperatura, as
informações e a conduta.
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Para medir a pressão arterial, também, é necessário um estetoscó-
pio que tem três partes: 

• Um diafragma que é colocado em cima da artéria do braço da 
pessoa.

• Duas olivas que são colocadas nos ouvidos da pessoa que vai 
verificar a pressão. 

• Dois tubos de borracha. 

2.1 Como medir a pressão

• Procurar sentir a artéria com os dedos indicador e médio. 
• Colocar os aparelhos na posição correta (ver figura). 
• Fechar a válvula que está perto da pera. 
• Apertar a pera várias vezes até o ponteiro do manômetro passar 
• de 20 (vinte) ou 200 (duzentos), dependendo do aparelho. 
• Abrir lentamente a válvula que está perto da pera, deixando o ar 

sair bem devagar.
• Quando ouvir a primeira batida, marcar o número onde está o 

ponteiro do manômetro – es ta  é pressão máxima (maior). 
• Continuar ouvindo até o fim e marcar o número onde parar de 

ouvir as batidas – esta é a pressão mínima (menor). 
• Repetir esta operação, se houver dúvida. 
Por exemplo: Se ouvir a primeira batida no número 12 ou 120 e a 
última batida no número oito ou 80 a pressão da pessoa está em 
12 x 8. Esta é a maneira certa de escrever o resultado da pressão 
que você verificou. 

Importante: 
• A pressão é normal quando estiver entre 11 x 7 até 13 x 8 em 

pessoas adultas. 
• Quando uma pessoa estiver com a pressão muito alta ou muito 

baixa ela necessita de alguns cuidados (ver pág. 71). 
• A pressão alta pode ser causada por muitos problemas como 

doenças do coração ou dos rins, e provocar derrame cerebral. 
Procurar orientar as pessoas sobre estes riscos. 

• Anotar a pressão verificada na ficha da pessoa. Isto lhe ajudará a 
adotar a conduta certa. 

• Quando a pressão mínima estiver muito próxima da máxima a 
pessoa pode estar com algum problema e deve ser encaminhada à 
USR. 

3. Verificação de peso 
A tomada do peso das crianças é muito importante porque vai aju-
dar a acompanhar o seu desenvolvimento físico e orientar a sua 
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alimentação. Quando uma criança está com o peso abaixo daquele 
que deveria estar para sua idade, pode ser sinal de que ela está 
desnutrida por falta de alimento ou por alguma doença. 
As gestantes também necessitam de controle do peso, porque se 
houver um aumento exagerado, pode indicar algum problema que 
exija cuidados especiais. A média aproximada é engordar um quilo 
por mês. Uma gestante não deve aumentar mais de 12 quilos do 
início até o fim da gravidez. O excesso de peso poderá dificultar o 
parto e provocar outros problemas. Procure comparar com o peso 
do início da gravidez, em cada controle. 

3.1 Como verificar o peso 

• Verificar se a balança está em equilíbrio (tarada). 
• Colocar a pessoa na balança. Se for criança tirar as roupas e for-

rar a balança. Se for adulto pedir para retirar os sapatos e rou-
pas em excesso. 

• Colocar o peso correspondente aos quilos que a pessoa poderá 
pesar.

• Colocar o peso correspondente aos gramas até equilibrar o fiel 
da balança. 

• Travar a balança e ajudar a pessoa a descer. 
• Verificar o peso indicado na escala (Figura 69).

Se o peso verificado der, por exemplo, oito quilos e duzentos gra-
mas, deve ser escrito na ficha da pessoa da seguinte maneira: 8 200 
gramas. Esta é a maneira correta.
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4. Administração de medicamentos padronizados 

4.1 Remédios dados por via oral (pela boca) – Os medicamentos 
que podem ser dados no posto de saúde, padronizados e forneci-
dos pela Central de Medicamentos (CEME), são indicados para de-
terminados tipos de doenças ou queixas das pessoas. Para fazer 
efeito, o remédio precisa ser usado corretamente. 
4.2 Como dar os remédios
• Conferir o nome do medicamento que se pretende administrar. 
• Verificar a dose, de acordo com o peso e a idade quando se 

tratar de criança. 
• Preparar o medicamento, colocando-o no recipiente (copinho ou 

colher). 
• Dar o medicamento à pessoa. (Figuras 70, 70A e 70B). 

4.3 Como medir os remédios 

• Comprimidos ou drágeas – Geralmente no posto de saúde é dada 
somente a primeira dose do medicamento para a pessoa tomar. As 
outras doses serão dadas em sua casa. É importante que a pessoa 
saiba tomar corretamente os medicamentos. Para isso é 
necessário que se dê orientação adequada. Vejamos o

Importante: Quando se tratar de criança, procurar comparar
o peso verificado com o peso normal de acordo com a idade 
e o estado físico. Isto ajudará a tomar as medidas corretas
para prevenir maiores problemas. Anotar o peso na ficha da
pessoa e também a conduta tomada. 
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exemplo com o ácido acetilsalicílico (aspirina): 
– O comprimido ácido acetilsalicílico para adultos tem 500 

mg, o infantil tem 100 mg. Se não existir no posto o ácido 
acetilsa-licílico infantil, divida o comprimido de adulto em 
cinco peda-ços iguais. Cada pedaço é igual a um 
comprimido infanti l  (Figura 71). 

• Remédios líquidos – Estes remédios são medidos em colheres 
das de café, de chá, de sobremesa, de sopa ou copinhos. Muitos 
já vêm com a marca na colher ou no copinho dizendo a 
quantidade a ser tomada. 

Quando não houver no posto uma colher ou copinho marcando as 
medidas, usar: 
– uma colher das de café que é igual a 2 mililitros 
– uma colher das de chá (pequena) que é igual a 5 mililitros 
– uma colher das de sobremesa que é igual a 10 mililitros 
– uma colher das de sopa (grande) que é igual a 15 mililitros 

5. Colheita de material para exames
Os exames de laboratório são muito importantes para ajudar a 

Importante: 
• só dar medicamentos para uma pessoa quando tiver 

certeza de que realmente são necessários. 
• Dar o medicamento na quantidade certa. 
• Não dar antibióticos para as pessoas quando se tratar de 

doenças simples, como, por exemplo, resfriado. 
• Procurar ensinar as pessoas como tomar corretamente os 

medicamentos em casa, mostrando os riscos do uso errado 
dos mesmos. 

• Anotar na ficha da pessoa a medicação dada. Isto é 
importante para o seu controle. 
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saber qual é a doença que a pessoa tem e para aplicar o tratamento 
correto. Para estes exames são colhidas amostras de material, de 
acordo com a suspeita da doença. 
5.1 Escarro – Este exame é feito para saber se a pessoa está com 
tuberculose. 
• Como colher o escarro 
– Entregar à pessoa um potinho ou lata esterilizada com o 

rótulo já colado contendo o nome da pessoa, o material e a data. 
Este rótulo não deve ser colado na tampa. 

– O material pode ser colhido tanto no posto de saúde como em 
casa, de preferência pela manhã e em jejum. 

– Explicar à pessoa que a amostra deve ser de escarro vindo dos 
pulmões, provocado por tosse. 

– Orientar a pessoa para encher os pulmões de ar, tossir 
forçan-do para escarrar imediatamente dentro do pote ou latinha de 
colheita. A pessoa deve escarrar três vezes. 

– Tampar imediatamente o pote onde está o escarro. 
–  Orientar a pessoa para lavar as mãos após colher o escarro (Figu-

ras 72 e 72A). 

• Como proceder com o material colhido 
– Verificar se o material é suficiente e se contém catarro. Se veri-

ficar que no pote só tem saliva, pedir para colher o material 
outras vezes. 

– Preencher a requisição do exame. 
– Encaminhar os potes com o escarro, devidamente embalados, 

junto com as requisições, ao laboratório de referência do 
posto.

– No posto de saúde onde existir atendente de saúde treinado, 
fazer a fixação das lâminas, seguindo a técnica do manual de 
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procedimentos da Divisão Nacional de Pneumologia Sanitária 
(DNPS) (tuberculose) e enviá-las ao laboratório de referência 
do posto. 
 

5.2 Fezes – Este exame serve para descobrir se a pessoa tem ver-
mes. 
 
• Como colher as fezes 
 
– Entregar à pessoa um potinho ou lata, limpos. 
– Explicar à pessoa para colher uma pequena porção de fezes, reti-

rando-a da para mais interna das fezes com uma espátula. 
– Quando não tiver a espátula usar uma pequena lasca de madeira. 
– Colocar o material no potinho ou lata, sem encher muito e com 

cuidado para não sujar as beiradas. 
– Tampar imediatamente o potinho ou lata contendo as fezes. 
– Colocar um rótulo com o nome, material e data. 
– Orientar a pessoa para lavar as mãos após colher as fezes. 
 
• Como proceder com o material colhido 
 
– Verificar se o material está em quantidade suficiente. 
– Preencher a requisição do exame. 
– Encaminhar as amostras devidamente embaladas, junto com as 

requisições, ao laboratório de referência do posto. 

Importante: 
• O escarro é um material contaminado, por isso deve ser 

manejado com cuidado. 
• Lavar as mãos após terminar a tarefa. 
• Anotar na ficha da pessoa o resultado do exame e a con-

duta 

Importante: 
• Orientar as pessoas para lavar as mãos após colher as 

fezes. 
• Fazer o mesmo após terminar a sua tarefa. 
• Anotar na ficha da pessoa o resultado do exame e a condu-

ta indicada. 
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5.3 Urina – Este exame serve para descobrir se a pessoa é diabética, 
se está com infecção urinária, se está grávida e, no caso de gestante, 
para pesquisa de albumina. 
 
• Como colher a urina 
– Entregar à pessoa um vidro limpo e seco. 
– Se a urina for colhida no posto, poderá ser usada uma cuba-rim, e, 

se em casa, utilizar um urinol limpo. 
– Orientar a pessoa para colher a primeira urina da manhã. 
– A quantidade necessária de urina deve ser de 100 ml. Colocar a 
– urina no vidro e tampá-lo com rolha de cortiça ou algodão. 
– Colocar um rótulo no vidro com o nome da pessoa, material e 
– data. 
• Como proceder com o material colhido 
– Verificar se a quantidade de urina é suficiente. 
– Preencher a requisição do exame. 
– Encaminhar as amostras devidamente embaladas junto com as 

requisições ao laboratório de referência do posto. 

5.4 Sangue – O sangue colhido no posto de saúde é destinado 
aos exames mais comuns, tais como: 
• Hemograma – para saber se a pessoa está com anemia ou 

suspeita de alguma infecção. 
• Dosagem de glicose – para saber se a pessoa é diabética. 
• Exame sorológico – para saber se a pessoa está com sífilis 

(principalmente a gestante). 

• Como colher o sangue 

– Preparar o material como se fosse para injeção endovenosa. 
– Retirar o sangue pela manhã com a pessoa em jejum. 
– Amarrar o garrote (borracha) no braço da pessoa um pouco acima 

do cotovelo. Fazer anti-sepsia do local com algodão 

Importante: 
• Orientar as pessoas para lavar as mãos após colher a urina. 

Fazer o mesmo após terminar a sua tarefa. 
• Anotar na ficha da pessoa o resultado do exame e a con-

duta indicada, de acordo com o caso. 
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embebido em álcool. 
– Puncionar (furar) a veia e aspirar a quantidade de sangue 

necessária para o exame (aproximadamente 5 mililitros para cada 
um dos exames). 

– Soltar o garrote (borracha), retirar a agulha e pressionar (apertar) 
a veia com bola de algodão. 

– Colocar o sangue no vidro (hemograma) e tubo de ensaio 
(dosagem de glicose e reação para sífilis). 

– Tampar o vidro e tubo contendo as amostras de sangue. 
– Colocar um rótulo nos vidros e tubos, com o nome da pessoa, 

tipo de exame e data. 

• Como proceder com o material colhido 

– Preencher as requisições dos exames. 
– Encaminhar as amostras devidamente embaladas junto com as 

requisições ao laboratório de referência do posto. 

5.5 Linfa cutânea (líquido de lesões da pele) — Este exame é fei-
to quando se suspeita que a pessoa é portadora de hanseníase. O 
material deve ser colhido na borda da lesão no caso de manchas 
ou lesões em placa. Se forem tubérculos, nódulos e infiltrações 
difusas (inchação), o local da colheita é o centro da lesão. 
A colheita do material é feita com escarificadores dos tipos vaci-
nóstilo, extremidade de um bisturi, gilete ou uma agulha hipodér-
mica. Esse material só deve ser colhido pelo atendente do posto 
de saúde quando for treinado para realizar esta tarefa. 

• Como colher o material 
– Fazer compressão do local da colheita, prendendo-se firmemen-

te a lesão entre o polegar e o indicador, ou por meio de uma 
pinça. 

– Fazer com o escarificador uma incisão superficial na pele, de um 
centímetro de extensão, sem sair sangue, ou várias picadas (se 
for com agulha) na borda ou no centro da lesão. 

– Raspar as bordas da incisão com o escarificador ou encostar a 
lâmina no líquido que sair das picadas feitas com agulha, reco- 

Importante: Anotar na ficha da pessoa o resultado do exame 
e a conduta indicada de acordo com o caso. 
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lhendo-se assim o material para o exame. 
– Fazer esfregaço fino com o material colhido, no centro de uma 

lâmina, espalhando em movimentos circulares com o escarifica-dor 
ou bisel da agulha. 

– Secar a lâmina no ar e passá-la três vezes pela chama, com a par-
te contendo o esfregaço voltada para cima. 

– O escarificador e as agulhas usados devem ser flambados até 
ficarem vermelhos, para evitar contaminação. 

– Lavar as mãos após terminar a tarefa (Figuras 73 e 73A). 

Como proceder com o material colhido 
– Preencher a requisição do exame. 
– Encaminhar as amostras devidamente embaladas, junto com as 

requisições, ao laboratório de referência do posto. 

6. Conservação de vacinas 

A conservação correta de qualquer tipo de vacina é indispensável 
para garantir o seu efeito, isto é, quando for aplicada, realmente 
proteger a pessoa contra a doença. 
O atendente de saúde deve estar atento para manter em boas con- 

Importante:
• Deve ser dada atenção especial ao atendimento da pessoa 

suspeita e sua família, explicando a necessidade deste exa-
me.

• Anotar na ficha da pessoa o resultado do exame. Nos 
casos positivos, seguir a orientação indicada pela USR. 
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dições de funcionamento o refrigerador ou geladeira, onde são 
conservadas as vacinas. 

6.1 Cuidados especiais 

• Não colocar alimentos, água e outras bebidas no refrigerador, 
junto com as vacinas. 

• A temperatura deve ser mantida entre quatro e oito graus Cel-
sius (centígrados) positivos. 

• Abaixo ou acima dessas temperaturas as vacinas perderão o seu 
valor.

• A porta do refrigerador deve permanecer sempre fechada, prin-
cipalmente quando faltar energia. 

• É importante que no refrigerador haja um termômetro apropria-
do, colocado em local visível, para se saber exatamente em que 
temperatura estão guardadas as vacinas. 

• O refrigerador deve ser colocado em lugar bem nivelado, longe 
da estufa ou do esterilizador e onde não bata sol. 

6.2 Como guardar as vacinas no refrigerador 

• As caixas de vacinas devem ser colocadas nas prateleiras centrais 
do refrigerador, com um espaço entre elas, para que o ar frio 
possa circular. 

• Não colocar as vacinas nas prateleiras inferiores do refrigerador 
(parte de baixo), nem nos espaços da porta. 

• As bandejas ou caixas usadas para guardar as vacinas devem ser 
perfuradas para permitir o escoamento da água que se acumular, 
mantendo os frascos secos e com os rótulos colados. 

• Não tampar e nem cobrir com vidros, toalhas ou outro material 
as bandejas ou caixas, para que haja melhor circulação do ar 
frio.
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• Evitar colocar vacinas em sacos plásticos e, se for necessário, estes 
devem ser perfurados para permitir a circulação do ar frio 

7. Aplicação de injeções

A aplicação de injeções só deve ser feita quando for absolutamente 
necessária, com indicação médica. Para tratar a maioria das doen-
ças não é preciso usar injeções, pois os remédios tomados pela 
boca também dão bons resultados. Existem alguns remédios que 
podem provocar uma reação grave na pessoa, como, por exemplo, 
a penicilina. Por isso, o atendente de saúde deve estar atento antes 
de aplicar a injeção, que só poderá ser feita com indicação médica. 

7.1 Quando os remédios são dados sob a forma de injeção 

• Quando o remédio prescrito (receitado) só existe sob a forma de 
injeção.

• Quando a pessoa está vomitando muito e não pode engolir. 
• Quando se tratar de vacinas que só existem sob a forma de inje-

ção. 
• Quando se tratar de soros, como, por exemplo, o soro antiof íd i -

co (contra mordida de cobras) que só existe sob a forma de inje-
ção. 

7.2 Quando não se deve aplicar injeção 

• Em casos de gripe e resfriado, mesmo a pedido da pessoa. 
• Quando houver dúvida na receita médica. 
• Injeções de vitaminas, a não ser quando houver receita médica.

Importante: 
• Seguir atentamente as instruções fornecidas para a conser-

vação dos diversos tipos de vacinas. 
• Não conservar diluentes nem vacinas no congelador. 
• A temperatura das vacinas no momento da aplicação 

deverá ser de quatro graus Celsius (centígrados).
• Verificar, no mínimo duas vezes por dia, (de preferência 

pela manhã e à tarde), a temperatura do refrigerador. 
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7.3 Técnica de injeções: intramuscular, subcutânea e intradérmi-
ca
As injeções devem ser aplicadas de maneira correta, nos locais indi-
cados e com material esterilizado. Não usar a mesma agulha e se-
ringa para mais de uma pessoa sem esterilizá-las. Durante o prepa-
ro da injeção é necessário todo o cuidado para não encostar o 
material em coisa alguma, a fim de evitar contaminação. 

7.4 Locais de aplicação

• Intramuscular – Quadrante superior externo dos glúteos. Re-
gião do deltóide (ver figura pág.167). 

• Subcutânea – Região do deltóide e face externa da coxa. 
• Intradérmica – Região do deltóide e face interna do braço.

7.5 Como preparar a injeção (já diluída ou não) 

• Lavar as mãos. 
• Reunir o material necessário. 
• Fazer a anti-sepsia da extremidade da ampola e serrá-la, deixan-do-

a protegida com algodão. 
• Montar a seringa e adaptar a agulha. 
• Quebrar a ampola e aspirar o líquido. 
• Limpar a borracha do vidro do medicamento com algodão 

embebido em álcool. 
• Colocar o líquido no frasco do medicamento. 
• Agitar até que o medicamento se dissolva. 
• Injetar ar no frasco com a seringa para facilitar a aspiração do 

líquido. 
• Retirar todo o ar da seringa e trocar a agulha. 
• Deixar a seringa preparada e a agulha protegida, dentro da 

ampola vazia ou protetor de agulha e nunca com algodão, mes-
mo que esteja embebido em álcool (Figuras 75). 

Importante: 
• Ao aplicar injeções do t ipo penicilina, permanecer com a 

pessoa pelo menos por 30 minutos. 
• Só aplicar injeções quando houver receita médica ou nos 

casos de vacinas e soros padronizados para o posto de 
saúde. 

• Anotar na ficha da pessoa o medicamento aplicado.
• Em caso de qualquer reação, tipo urticária, encaminhar a 

pessoa ao médico ou hospital mais próximo.
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7.6 Como aplicar a injeção 
• Passar algodão com álcool no local da aplicação. 
• Introduzir a agulha da seguinte maneira: 
– verticalmente, formando um ângulo de 90 graus, se for intra-

muscular; 
– obliquamente, formando um ângulo de 45 graus, se for subcutâ-

nea; 
– formando um ângulo de 15 graus, se for intradérmica. 
• Injetar o líquido lentamente, aspirando antes para verificar se 

aparece sangue na seringa, quando for injeção intramuscular e 
sub-cutânea. 

• Retirar a agulha, fazendo leve pressão no local com algodão 
molhado em álcool, quando for injeção intramuscular e sub- 
cutânea. 

• Lavar e esterilizar o material (Figuras 76 e 77). 
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8. Aplicação de vacinas 
As vacinas protegem principalmente as crianças contra várias 
doenças graves e devem ser aplicadas em todas as que não tiveram 
essas doenças. O atendente de saúde deve incentivar os pais a levar 
as crianças ao posto de saúde para serem vacinadas. 

8.1 Vacinas mais importantes 

• Tríplice (DPT) – Protege contra difteria, coqueluche e tétano.

Como aplicar 

• Deve ser aplicada no músculo, geralmente na nádega da 
criança.

• A maneira de aplicar é a mesma de uma injeção 
intramuscular. 

• Devem ser aplicadas três doses e uma de reforço. A primeira dose 
aos dois meses, a segunda aos três meses, a terceira aos quatro 
meses e a dose de reforço um ano após a terceira dose.

Importante: 
• Antes de aplicar qualquer injeção, procurar ter certeza da 

dosagem correta, principalmente quando se tratar de 
crianças. 

• Anotar na ficha da pessoa o medicamento e local da 
aplicação.
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Cuidados a observar 

• A criança que, por qualquer motivo, não iniciou a vacinação na 
idade prevista, poderá iniciá-la em qualquer época, desde que não 
tenha mais de quatro anos de idade. 

• Após os quatro anos de idade, se ainda não foi vacinada, usar a 
vacina dupla, tipo infantil, contra difteria e tétano. Esta deve ser 
aplicada por via intramuscular, uma por mês, durante dois meses 
seguidos. 

• A vacina dupla só é usada até os seis anos de idade. 

• Antipoliomielítica – Protege contra a poliomielite (paralisia 
infantil).

Como aplicar 

• São gotas que devem ser dadas pela boca. (O número de gotas 
depende da instrução do laboratório fabricante). 

• Deve ser dada uma dose de dois em dois meses, no total de três 
doses, e mais uma dose de reforço um ano após a terceira dose.  

• A idade para a criança ser vacinada é dos 2 meses aos 4 anos.  
• Apertar levemente as bochechas da criança com uma das mãos 

(se for criança pequena) e pingar as gotas de vacina sobre sua 
língua. 

Cuidados a observar 

• Evitar tocar a boca da criança com o conta-gotas. Se isto acon-
tecer, substituí-lo. 

• Se a criança cuspir, dar novamente a vacina (Figura 78). 

Importante:
• A vacina não deve ser aplicada em crianças com doença 

infecciosa aguda. 
• Anotar a vacina aplicada na ficha da criança e no cartão de 

imunização.
• Marcar o próximo comparecimento. 
• A criança só estará protegida quando tiver recebido todas 

as doses da vacina. 
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• BCG – Protege contra a tuberculose.
Como aplicar 
• A vacina é dada por via intradérmica no braço direito, inserção 

terminal do deltóide (parte inferior do músculo do braço), com 
seringa e agulha apropriadas. 

• Deve ser dada em crianças de 0 a 14 anos. 
– crianças em idade até três meses, aplica-se 0,05 mililitros 
– crianças de 3 meses a 14 anos, aplica-se 0,1 mililitros 

Cuidados a observar 

• A vacina deve ser preparada e aplicada ao abrigo de raios 
solares diretos ou indiretos. A iluminação artificial não prejudica a 
vacina.

• Retirar o saco plástico que envolveu ampola de BCG e limpar o 
gargalo da ampola contendo a vacina, e da ampola de soro 
fisiológico, com algodão embebido em álcool. 

Importante: 

• A vacina não deve ser aplicada em crianças que estejam  
vomitando ou com diarréia; aplicar logo que melhorar. 

• Anotar a vacina aplicada na ficha da criança e no cartão de 
imunização.

• Marcar o próximo comparecimento.
• A criança só estará protegida quando tiver recebido todas  as 

doses da vacina.
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• Serrar as ampolas. 
• Colocar o saco plástico na ampola de BCG com a parte 

fechada para cima. 
• Abrir o pacote, montar as seringas e colocar a arruela de 

borra-cha na seringa apropriada. 
• Ao quebrar o gargalo da ampola contendo o pó vacinal, 

mantê-lo protegido com o saco plástico, a fim de evitar a 
penetração rápida do ar no interior da ampola, o que 
provocaria a saída do pó vacinal da ampola. 

• Diluir a vacina com 5 mililitros de soro fisiológico e rolar a 
ampola suavemente entre as palmas das mãos. Não agitar a 
vacina para não fazer espuma (Figura 79). 

• Aspirar uma quantidade superior à necessária para vacinar as 
pessoas. 

• Flambar a ponta da agulha (passar na chama) e desprezar duas 
gotas antes de cada aplicação seguinte. 

• Com a mão esquerda segurar o braço direito da pessoa, estican-
do a pele como polegar e o indicador (Figura 80). 
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• Introduzir a agulha na camada superficial da pele ao nível de 
inserção inferior do deltóide, até desaparecer o bisel. Injetar vacina. 

• Evitar deixar a seringa com sobras de vacina, esperando nova: 
pessoas para recebê-las. 

• Passar na chama a agulha toda, antes de aspirar da ampola nove 
quantidade de vacina. 

• Manter a ampola da vacina diluída, no isopor com gelo, enquanto 
estiver aplicando. 

• A sobra da vacina diluída deve ser desprezada após o término do 
trabalho do dia. 

• Anti-sarampo — Protege contra o sarampo.

Como aplicar 

• A vacina é dada por via subcutânea (ver técnica, pág. 167), de 
preferência na região deltóide (parte superior do braço) ou na 
nádega (região do grande glúteo). 

• A vacina deve ser dada em crianças dos 9 meses aos 4 anos de 
idade. 

• É dada em dose única (de uma só vez). 

Cuidados a observar 

• Quando a vacina vier acompanhada de uma ampola de 
diluente e seringa descartável, fazer a diluição, aplicar a vacina 
e jogar no lixo a seringa utilizada. 

• Quando a vacina vier em frascos de várias doses pode-se 
utilizar seringas de vidro para diluição. Nestes casos, é 
necessário esteri-lizar as seringas e agulhas utilizadas, 
separadas de outros mate-riais, em estufa, autoclave ou panela 
de pressão.

Importante:
• Anotar a vacina aplicada, na ficha da criança e no cartão de 

imunização. 
• A vacina faz uma pequena ferida que demora a cicatrizar. Não 

deve ser colocado nenhum remédio sobre a ferida, nem cobri-
Ia, pois isto é normal. 

• A vacina não deve ser aplicada em criança com febre, doença 
infecciosa aguda, erupções na pele e recém-nascidos com 
peso abaixo de 2 500 gramas. 
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• Usar para cada criança uma seringa e uma agulha. 
• A vacina, após diluida, só terá validade de quatro horas, quando 

mantida em temperatura de dois a oito graus Celsius 
(centígrados) positivos. 

• Ao aplicar a vacina, se aparecer sangue na seringa, desprezar o 
conteúdo e preparar nova dose. 

• Não esfregar o local de aplicação com algodão e álcool; fazer 
apenas leve pressão. 

• Antitetânica — Esta vacina é usada para adultos e crianças acima 
de 6 anos de idade que ainda não tomaram a vacina tríplice ou a 
dupla. É ainda indicada para gestantes, com ó objetivo de evitar o 
tétano no recém-nascido, para os escolares por estarem sujei-tos 
a acidentes e para os adultos que trabalham principalmente na 
zona rural, onde o bacilo tetânico é mais encontrado. 

Como aplicar 

• A vacina é dada por via intramuscular na parte superior do bra-ço 
(região deltóide) ou na nádega (região do grande glúteo). 

• É aplicada em duas doses com intervalo de um mês entre uma e 
outra.

• No caso de gestantes, a vacina é aplicada a partir do sexto mês 
de gravidez. 

• Se for uma gestante que já tenha tomado a vacina tríplice ou 
dupla há mais de cinco anos, deverá receber apenas uma dose 
de reforço no oitavo mês de gravidez. 

Importante: 
• Anotar na ficha da pessoa a vacina aplicada. 
• Marcar o próximo comparecimento

Importante: 
• Anotar a vacina aplicada na ficha da criança e no cartão de 

imunização. 
• A vacina não deve ser aplicada em crianças com febre ou 

doença infecciosa aguda. 
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9. Curativos simples 

Os curativos são feitos para limpar e proteger as feridas, facilitar a 
cicatrização e evitar infecções. 
 
9.1 Como fazer curativos simples 

• Preparar toda o material necessário, colocando-o em uma bandeja 
ou carrinho, se houver. 

• Lavar as mãos antes de iniciar o curativo. 
• Fazorm limpeza da ferida começando de dentro para fora, assim: 

primeiro, limpa-se a parte interna da ferida e, por fim, a parte 
externa que é a mais contaminada. Usar gaze esterilizada para 
cada local. 

• Enxugar o ferimento levemente com gaze esterilizada, também 
iniciando de dentro para fora. 

• Colocar uma solução anti-séptica (tiomersal) se julgar conveniente, 
ou aplicar algum medicamento se houver receita médica. 

• Cobrir o curativo com gaze, caso haja necessidade, prendendo-a 
com tiras de esparadrapo. 

• Lavar as mãos após terminar o curativo (Figuras 81 e 81A). 

 
9.2 Cuidados a observar 

• Quando for feita a troca sas, molhe-as com água oxigenada ou soro 
fisiológico para facilitar a retirada. 

• Para retirar o esparadrapo, utilizar gaze ou algodão preso na pinça, 
molhado com éter ou benzina. 

• As pinças e gazes a serem utilizadas para fazer o curativo devem 
estar esterilizadas. 

• Após o uso, todo o material deve ser lavado, preparado e esterili-
zado. 
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9.3 Curativo do umbigo – Para evitar que o coto umbilical (cordão 
umbilical cortado) infeccione, deve ser mantido limpo e seco. Quanto 
mais seco ficar, mais cedo cai e o umbigo cicatriza. 

9.4 Como fazer o curativo 

• Lavar as mãos. 
• Retirar a gaze que estiver cobrindo o umbigo. Se estiver presa, 

molhar com álcool para ajudar a descolar. 
• Limpar o umbigo com um pedaço de algodão molhado em álco-

ol.

9.5 Cuidadosa observar 

• Se o coto umbilical apresentar pus e mau cheiro, tocá-lo com a 
ponta de um palito com algodão molhado em tiomersal. 

• Em locais onde haja muita mosca ou poeira, cobrir levemente o coto 
umbilical com uma gaze esterilizada. 

• Ao fazer o curativo procurar não tocar o umbigo com os dedos. 
• A fralda não deve ficar cobrindo o umbigo para evitar que fique 

molhado de urina. 

Importante: 
• Orientar a parteira prática e a mãe para não colocarem po-

madas ou outras substâncias, tipo fumo, pó de café, teia 
de aranha e outros, no umbigo do recém-nascido. 

• Orientar a mãe para não usar faixa ou cinteira em volta 
da barriga do recém-nascido. 

• Abrir uma ficha para o recém-nascido e anotar o curativo 
realizado e as condições do mesmo. 

Importante: 
• Orientar as pessoas para não colocarem pomadas ou 

alguns mater iais estranhos (terra,  fumo, pó de 
café,  ur ina) nas feridas, porque podem causar infecções 
perigosas. 

• Marcar, se necessário, o próximo comparecimento. 
•  Anotar na ficha da pessoa o curativo feito.
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10. Esterilização de materiais 

Para prevenir infecções é necessário que as seringas, agulhas, pinças, 
gazes e outros materiais utilizados para o atendimento à pessoa 
estejam esterilizados. O atendente de saúde deve estar atento para 
esta tarefa e procurar eliminar as dúvidas quanto à esterilização. A 
pessoa corre vários riscos quando se utilizam materiais não 
esterilizados, podendo, por exemplo, adquirir hepatite. Os materiais 
podem ser esterilizados em estufas, panelas de pressão e autoclaves. 
10.1 Esterilização em panelas de pressão — Este é um método 
simples, prático e econômico para esterilizar os materiais e se baseia 
nos mesmos princípios da autoclave. 

10.2 Como proceder 

• Preparar os pacotes contendo o material. Os pacotes podem ser 
feitos de papel ou campos de tecidos de algodão cru. 

• Preparar a panela de pressão e o suporte para colocar o material. 
Este suporte pode ser improvisado com uma lata perfurada (fazer 
furos com um prego). A lata deve ter altura suficiente para impedir 
que os pacotes encostem na água. 

• Colocar um litro de água para uma panela de 8 a 10 litros. 
• Colocar o suporte no interior da panela. 
• Colocar os pacotes de material em cima do suporte. 
• Fechar a panela e colocar a válvula. 
• Acender o gás na máxima intensidade. 
• Aguardar a saída do vapor pela válvula. Quando isso acontecer, 

diminuir a intensidade da chama e começar a marcar o tempo: 15 
minutos para seringas, agulhas, vidros e borrachas, e 30 minutos 
para gazes, fios de suturas, algodão e pinças. 
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• Terminado o tempo, desligar a chama, esperar cinco minutos, 
levantar a válvula mantendo a panela fechada durante 10 
minutos. 

• Abrir a panela deixando espaço de uma fresta. Deixar assim 
durante 10 minutos para que o material fique seco. 

• Retirar os pacotes, guardando-os em local seco e protegido 
(Figuras 82 e 82A). 

10.3 Cuidados a observar 

• A água deve estar abaixo do suporte, pelo menos três 
centímetros.

• Quando a panela apresentar escapamento de vapor ao redor da 
tampa, fazer a troca da borracha. 

• Marcar a data da esterilização nos pacotes. Os materiais que não 
forem usados no prazo de 10 dias devem ser esterilizados 
novamente. 

• Não colocar pacotes em excesso dentro da panela. 
• Os pacotes devem ficar secos na panela; se isto não acontecer 

faça nova esterilização. 

10.4 Esterilização de material em estufa – A estufa é um aparelho 
geralmente usado para esterilizar materiais de vidro, instrumentos 
de metal, óleos e pós. Não é muito indicada para esterilizar rou-
pas, gazes, algodão e borracha, porque pode estragá-los. 

10.5 Como proceder 

• Ligar a estufa na tomada elétrica. 
• Colocar o material na estufa. As caixas devem ser colocadas 

deixando uma fresta aberta. 
• Observar o termômetro que está na parte de cima da estufa e 

verificar se atingiu a temperatura desejada: 120 graus para 
material de vidro e 160 graus para material de aço inoxidável. 
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• Iniciar a contagem do tempo necessário para esterilizar o material, 
que deve ser de uma hora. 

• Desligar a estufa e aguardar a descida da temperatura. 
• Retirar o material da estufa, guardando-o em local seco e prote-

gido (Figura 83). 

10.6 Cuidados a observar 

• Não abrir a estufa durante a esterilização. 
• O material esterilizado deve ser usado no máximo até 10 dias. No 

caso de não ser usado neste prazo, deve ser esterilizado nova-
mente.

• Marcar a data da esterilização nas caixas. 
• Não abrir a estufa antes do termômetro marcar zero grau para 

evitar a quebra do material de vidro. 
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CAPÍTULO 10 — REGISTROS MÍNIMOS  

É indispensável anotar as atividades desenvolvidas no posto de saúde, 
para que a comunidade, o atendente de saúde e as autorida-
des tomem conhecimento dos problemas de saúde e das atividades 
desenvolvidas, bem como das dificuldades encontradas, a fim de 
providenciar as medidas necessérias. 
As anotações servirão também para que a unidade de saúde de 
referência possa avaliar as necessidades do trabalho desenvolvido 
no posto, relativas às atividades, medicamentos, material e pessoal. 
Considera-se que no posto de saúde deverão existir, pelo menos, os 
seguintes formulários: 

1. Ficha de atendimento — Onde se registram os principais atendi-
mentos e ocorrências. Esta ficha deverá conter os seguintes dados: 

• nome do cliente 
• data do nascimento 
• sexo 
• filiação
• endereço
• registro de vacinas (as principais e doses) 
• data do comparecimento 
• motivo do atendimento 
• providências tomadas 
• nome ou rubrica do responsável pelo atendimento. 

2. Ficha de encaminhamento 

Esta ficha serve para encaminhar o cliente à unidade de saúde de 
referência ou outra unidade de saúde quando o seu problema não 
puder ser resolvido no posto, assim como para acompanhamento 
e controle dos clientes encaminhados (referência e contra-referên-
cia).
Na primeira parte da ficha são anotadas as informações do posto 
de saúde relativas ao cliente, enquanto que, na segunda, são anota- 
dos o atendimento e orientações pela unidade que atendeu o clien- 
te.
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3. Mapa de atividades diárias
Onde serão anotadas as atividades diárias para serem somadas no 
final do mês, tendo-se, assim, a produção mensal de atividades. O 
mapa, sempre que possível, deve ser feito em duas vias. Uma delas 
será encaminhada para a unidade de saúde de referência e a outra 
ficará arquivada no posto. 

4. Ficha de família 
Onde são registradas todas as pessoas que fazem parte da família. 
Esta ficha é do tipo envelope, dentro do qual serão guardadas as 
fichas individuais das pessoas da família. Os dados anotados na 
ficha de família darão condições ao atendente de ter uma visão 
global da família nos aspectos relativos à saúde e à maneira de viver. 
Ela deve ser arquivada por ordem alfabética, considerando para essa 
ordem o nome do chefe da família. A ficha é constituída de duas 
partes: 
Constituição familiar — Onde são anotados os nomes e informa-
ções mais importantes para a identificação das pessoas da família. 
Saneamento — Onde são anotadas as informações relativas às con-
dições da habitação, abastecimento de água e destino dos dejetos, 
bem como as melhorias conseguidas com o trabalho realizado com 
a comunidade, em relação à situação encontrada. 

5. Mapa diário de distribuição de alimentos 

Neste mapa serão anotadas as atividades relativas à distribuição de 
alimentos quando essa atividade é desenvolvida no posto de saúde. 
Observação: Em anexo, encontram-se sugestões de modelos de 
fichas e mapas, que poderão ser utilizados ou adaptados, de acordo 
com a situação local. 

Importante: A ficha de atendimento deve ser guardada em arquivo 
por ordem alfabética, quando não se usar a ficha de família. Os 
dados anotados ajudarão a manter o conhecimen-to das 
condições de saúde da comunidade e a decidir sobre a conduta 
a ser tomada nas diversas situações. Os dados anota-dos são a 
memória do posto de saúde. 
A utilização da ficha de família, enriquece o registro das ativi-
dades do posto de saúde, porém o seu uso não é obrigatório. 
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Observação: As anotações de seguimento continuam no verso da ficha. 
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EQUIPE DE ELABORAÇÃO 

Antonio Carlos de Azevedo — SNABS/DNOSS/MS 
Aparecida Maria Jesuíno de Souza Rendano — SNABS/DNOSS/MS 
Branca Aurora Bottini – SG/MS 
Celeste Leal Ivo — SG/MS 
Edna Akreman Macedo — SNPES/MS 
Eros Saraiva de Andrade — FSESP/MS 
Gloria Briceño Guarupe — OPAS/OMS 
Hortência Hurpia de Hollanda — SG/MS 
Isaura Lopes de Godoy — FSESP/MS 
Jerônima de Carvalho — SNPES/MS 
Lúcia Osório Nogueira — SNPES/MS 
Maria Benedita Lima Gomes Silva — CORSE/MS 
Maria de Lourdes Souza Ortiz — SNABS/DNOSS/MS 
Maria Lennilza Simões de Albuquerque — SNABS/DNOSS/MS 
Maria Lira Cartaxo — SNABS/DNOSS/MS 
Maria Morita — FHDF/SS/DF 
Méres Ribeiro Alves — SNPES/MS 
Ondina L. Pereira Matos — SNPES/MS 
Stemberg Farias de Vasconcelos — SNPES/MS 
Valquíria Rodrigues Torres — SNABS/DNOSS/MS 
Yolanda Heloísa de Souza — SNPES/MS 

ASSESSORIA 

Carlos Rosa — SNABS/DNOSS/MS 
Ceres Dorneles Conceição — SNABS/DNOSS/MS 
Ignez Idalina Trigo — SNPES/MS 
Judith Feitosa de Carvalho — UnB/DF 
Renita Botelho — SNABS/MS 
Rodrigo Otávio Máximo de Sayago Soares — SNABS/DNOSS/MS 
Acir Rodrigues do Prado — CEME/MPAS 
Edmundo Machado Netto — CEME/MPAS 
Antonio Agenor Briquet de Lemos — CD/MS 

COLABORAÇÃO/DATILOGRAFIA 

Lourenço Rodrigues Teixeira — SNABS/DNOSS/MS
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DEFINIÇÃO DE TERMOS 

As palavras estão colocados em ordem alfabética. A maioria das 
doenças explicadas neste documento não foram colocadas na defi-
nição de termos. Leia a doença nos capítulos corresponden-
tes.
Abdome. A parte do corpo que contém o estômago, fígado, intes-

tinos e outros órgãos. Barriga. 
Acesso. Ataque que ocorre repentinamente, inesperado. 
Agudo. Diz-se de doença súbita e de curta duração. Uma doença 

aguda é aquela que começa de repente e dura pouco tempo, mas 
pode rapidamente provocar graves sintomas. Agudo é o contrá-
rio de crônico. 

Analgésico. Remédio usado para tirar a dor. 
Anemia. Estado em que o sangue fica fraco por falta de glóbulos 

vermelhos. São sinais de anemia: fraqueza, palidez e cansaço. 
Anormalidades. Fato ou situação diferente daquilo que é o mais 

comum, natural ou mais freqüente. 
Antibiótico. Medicamento que combate infecções causadas por 

micróbios, principalmente bactérias. 
Anti-sepsia. Ato de limpar com situações anti-sépiticas o local ou 

ferimento, deixando-o o mais livre possível da presença de mi-
cróbios, para evitar infecção. 

Anti-séptico. Substância química desinfetante que impede a ação 
dos micróbios. 

Artéria. Tudo que transporta o sangue do coração até as extremi-
dades do corpo. O pulso é percebido quando se faz compres-
são de uma artéria com os dedos. 

Artificial. Diz-se de recursos utilizados na área de saúde que não 
são naturais. 

Aspiração. Retirada de líquidos ou gases de um recipiente ou cavi-
dade. 

Asfixia. Parada da respiração por falta da passagem do ar pelas 
vias respiratórias para os pulmões. Sufocação. 

Atendente de saúde. Elemento de nível médio ou elementar trei-
nado especialmente para executar as ações básicas na unidade de 
saúde.



190

Bacilo. Bactéria em forma de bastão que somente pode ser vista 
através de microscópio. 

Bactéria. Micróbio que causa muitos tipos de doenças infecciosas, 
como hanseníase, tuberculose, meningite, pneumonia, sífilis, 
tétano e outras. 

Balbuciar. Tentar falar algumas palavras; dizer palavras de forma 
imperfeita; primeiras palavras emitidas pela criança. 

Brônquios. Canais que levam o ar aos pulmões, quando a pessoa 
respira.

Bordo. Beira, margem. 
Cancro. Úlcera ou ferida nos órgãos genitais, dedos ou lábios. 

Essas feridas não doem e são os primeiros sinais da sífilis. 
Cariado. Dente estragado por bactéria. 
Cárie. Mancha ou buraco no dente, provocado pela ação de deter-

minada bactéria. 
Cavidade. Buraco. 
Cílios. Pêlos localizados nas pálpebras. Pestanas. 
Clientela. Conjunto de pessoas que freqüentam e são atendidas 

habitualmente no posto de saúde. 
Coluna. Espinha dorsal, espinhaço. 
Coma. Estado de inconsciência do qual não se consegue acordar 

a pessoa. É geralmente causado por doença, ferimento ou enve-
nenamento. 

Complicação. Problema de saúde que, às vezes, surge como conse-
qüência de uma doença grave. Por exemplo, a broncopeneumo-
nia, meningite ou encefalite podem ocorrer como complicação 
grave do sarampo. 

Compressa. Pano dobrado feito de camadas de gaze ou pedaços 
de pano fino, para ser colocada sobre uma parte do corpo. Pode 
ser molhada em água quente ou fria ou em solução de remédio. 

Compressão. Ato ou efeito de comprimir um local. Apertar. 
Comunicante. Qualquer pessoa que esteve em contato com pessoa 

infectada ou com ambiente contaminado, tendo maior possibili-
dade de adquirir a infecção. 

Comunidade. Grupo de pessoas que vivem num mesmo povoado, 
vila ou aldeia; que têm condições de vida semelhantes e estão 
ligadas por uma mesma cultura, interesses e problemas. 

Contágio. Transmissão de doença de uma pessoa para outra devi-
do ao contato direto ou indireto. 

Contagioso. Que se espalha por contágio. Contagiante. 
Contaminada. Infectada, suja. Presença de micróbios em roupas, 

material de injeção, alimentos ou outros objetos. Uma seringa 
que não foi esterilizada está contaminada e pode transmitir uma 
infecção. 
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Contração. Endurecimento por encurtamento dos músculos. 
Credeização. Aplicação de solução de nitrato de prata a 1% ou 

argirol a 5% nos olhos do recém-nascido para evitar infecção. 
Crônico. De longa duração ou que volta freqüentemente. Compa-

rar com agudo. Uma doença crônica é aquela que dura muito 
tempo.

Deformidade. Defeito, alejão, malformação. 
Dejetos. Fezes, obra, excrementos. 
Deltóide. Músculo que cobre a articulação do ombro. 
Derrame. Falta de circulação numa região do cérebro. Pode ser 

provocado por uma hemorragia ou um coágulo dentro do cére-
bro, que pode causar perda súbita da sensibilidade, da consciên-
cia ou da capacidade de movimentação. 

Descongestionante. Remédio que ajuda a aliviar o nariz entupido 
ou a sinusite. 

Doença contagiosa. Doença que pode passar facilmente de uma 
pessoa para outra. 

Doença infecciosa. Doença causada pela penetração e multiplica-
ção de micróbios no organismo. Pode ou não ser contagiosa. 

Dose. Quantidade de medicamento a ser tomada em uma ou mais 
vezes. 

Eclâmpsia. Ataques repentinos que ocorrem no fim da gravidez 
ou durante o parto. Ocorre quando a mulher apresenta alta 
taxa de proteína na urina, inchaço e pressão alta. 

Escarificador. Instrumento cirúrgico que serve para raspar ou sar-
jar a pele, produzindo a saída de líquidos. 

Esfregaço. Aplicação de uma camada fina de material, como, por 
exemplo, escarro ou linfa, no centro de uma lâmina, para exame 
de laboratório. 

Epidemia. Aparecimento ou aumento rápido de uma doença que 
ataca ao mesmo tempo muitas pessoas em uma comunidade ou 
região.

Estetoscópio. Instrumento para escutar os sons produzidos dentro 
do corpo, como, por exemplo, as batidas do coração. 

Excesso. Aquilo que ultrapassa o permitido. Sobra, exagero, 
extremo. 

Expectoração. Ato ou efeito de expulsar, por meio da tosse, mate-
rial contido nas vias respiratórias ou nos pulmões. Escarrar. 

Extremidade. Ponta, f im,  limite, beira. 
Flambagem. Ato ou efeito de flambar. Desinfetar passando o 

material rapidamente em chamas. 
Fluxo. Escorrimento ou saída de líquido em grande quantidade. 
Fresta. Abertura estreita para permitir a passagem de ar e luz. 
Glândula. Órgão que produz substâncias destinadas a atuar no
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organismo. 
Glúteo. Músculo achatado e volumoso da nádega, onde podem ser 

aplicadas injeções intramusculares. 
Grau Celsius ou centígrado. Medida ou escala para medir calor e 

frio. A temperatura normal de uma pessoa sadia é 37 graus 
Celsius (37ºC). A água congela a zero grau (0ºC) e ferve a 100 
graus (100ºC). 

Hemorragia. Sangramento intenso e perigoso. 
Hidrofobia. Medo de beber água, causado pela dificuldade de 

engolir, geralmente em casos de raiva. 
Imunização. Aplicação de todas as doses de vacinas necessárias, no 

espaço de tempo correto, para proteger uma pessoa. 
Incisão. Corte, talho, golpe. Abertura da pele ou das partes 

moles, feita com objeto cortante. 
Inconsciente. Que perdeu a consciência. Fora do sentido, des-

maiado. Condição de uma pessoa muito doente ou muito 
machucada que não se movimenta, não reage, sendo impossível 
acordá-la. 

Indigestão. Perturbação das funções digestivas. Mal-estar do 
estômago. 

Inflamação. Local do corpo que fica vermelho, inchado, quente 
e dolorido. Geralmente a inflamação é causada por infecção. 

Infectado. Estado que comprova a presença e desenvolvimento de 
um agente infeccioso (micróbio) no organismo do homem ou de 
outro animal. 

Intensidade. Grau muito elevado. Atividade que é realizada de 
forma intensa, forte. 

Inseticida. Substância que mata insetos (baratas, pulgas, piolhos, 
carrapatos, moscas). DDT e BHC são inseticidas. 

Lacrimejamento. Escorrimento de lágrimas ou gotas líquidas 
dos olhos. 

Larva. Forma parecida com verme que muitos insetos e parasitas 
têm, quando saem do ovo. 

Lesão. Dano, ferimento, contusão. Perda da função de alguma 
parte do corpo. 

Linfa. Líquido transparente que contém diversas substâncias e 
circula nos vasos linfáticos. 

Líquido reidratante. Bebida preparada para combater a desidrata-
ção. Pode ser preparado com água fervida, açúcar, sal ou bicar-
bonato de sódio. 

Lubrificante. Óleo, gordura ou creme usado para tornar as super-
fícies lisas. 

Manipular. Realizar qualquer trabalho usando as mãos, como, por 
exemplo, preparar medicamentos, reduzir fraturas, preparar 
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material para exames de laboratório. 
Meio ambiente. Ambiente, lugar, espaço em que vivem as pessoas. 
Membrana. Camada fina e macia que cobre e protege alguns ór-

gãos do corpo humano. 
Meninges. Membranas que envolvem o encéfalo e a medula. 
Micróbio. Germe. Microrganismo que pode crescer no corpo e 

causar doenças infecciosas. Há diversos tipos de micróbios, 
como, por exemplo, as bactérias e os vírus. 

Moluscicida. Substância química utilizada na destruição de cara-
mujos (lesma) e outros moluscos. 

Mucosa. Membrana de cor rósea que reveste as cavidades do orga-
nismo, produzindo e eliminando muco. Por exemplo, mucosa 
da boca, do nariz, da vagina. 

Nivelado. Plano; colocado no mesmo nível. Tornado de forma 
horizontal. 

Notificação compulsória. Comunicação oficial e obrigatória da 
ocorrência de casos de determinadas doenças à autoridade com-
petente. 

Obliquamente. De forma oblíqua, inclinada, que se afasta da linha 
reta. 

Ordem alfabética. Seqüência das letras do alfabeto. Ex.: A, B, C, 
D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. 

Organismo. Corpo, ser vivo (animal ou planta). 
Órgão. Parte do corpo que faz um trabalho específico. Por exem-

plo: os pulmões são órgãos para respirar. 
Paciente egresso. Paciente em tratamento que deixou uma unida-

de de saúde para continuar o tratamento em outra unidade. 
Padrão. Aquilo que serve de base ou norma para a avaliação de 

qualidade ou quantidade. Medida. 
Parasito. Verme ou pequeno animal que vive dentro ou sobre 

outro animal ou pessoa e lhes causa dano, sugando-lhe o sangue
ou alimento. Piolho, verme ou ameba são parasitos. 

Plasma. Parte líquida do sangue e da linfa. 
Posto de saúde. Estabelecimento de saúde simplificado, destinado a 

prestar assistência médico-sanitária a uma população de área 
geográfica definida, contando com serviços de profissionais 
não-médicos e supervisão da unidade de apoio, que pode ser 
um centro de saúde ou uma unidade mista. 

Prevenção. Ações realizadas para impedir que uma doença come-
ce.

Prevenir. Evitar. 
Prioridade. Aquilo que está em primeiro lugar, preferência dada 

relativa ao tempo para a realização de uma tarefa. 
Pupila. Menina-do-olho.
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Raticida. Substância muito venenosa utilizada para matar ratos. 
Reação. Transtorno produzido por um medicamento ou outra 

coisa. Ex.: reação alérgica. 
Referir. Ato formal de encaminhar um paciente atendido no 

posto de saúde para outra unidade de maior complexidade ou 
que tem mais recursos. 

Reforço. Dose de vacina dada para renovar o efeito de uma vaci-
nação completa (imunização) realizada antes. 

Remanso. Água parada, estagnada. Contracorrente junto às mar-
gens de um rio, causada por pontas de terra, fins de praias, 
enseadas. Trecho de rio onde as águas se espalham, diminuindo 
quase de todo a correnteza. 

Secreção. Líquido viscoso produzido e eliminado por uma glându-
la que tem uma função no organismo. 

Sensibilidade. Capacidade de sentir e perceber as alterações que 
podem ocorrer no organismo. Por exemplo, dormência na pele. 

Sinais. Coisas ou condições que podemos ver ou sentir durante o 
exame de uma pessoa doente. Por exemplo, palidez, inchaço, 
tosse, febre. 

Sintomas. Tudo o que a pessoa sente com sua doença. Por exem-
plo, dor de cabeça, mal-estar, falta de apetite. 

Sintomático. Pessoa que sente ou apresenta sinais e sintomas de 
uma doença. 

Supervisão sistemática. Atividade de controle e ajuda realizada 
pela unidade de apoio, através de visitas e entrevistas em perío-
dos certos. 

Sutura. Um ou mais pontos feitos com agulha e fio de sutura 
numa cavidade ou ferimento. 

Tecido. Conjunto de células de formas diferentes que desempe-
nham certas funções num organismo vivo. Por exemplo: pele. 

Tórax. Peito. Parte superior do corpo onde estão localizados os 
pulmões e o coração. 

Toxemia. Doença provocada pela presença de veneno ou toxina 
produzidos por bactérias, no corpo da pessoa. 

Transfusão. Transferência do sangue de uma pessoa para outra. 
Transmitir. Passar, transferir ou espalhar uma doença de uma pes-

soa para outra. 
Traquéia. Canal que comunica a laringe com os brônquios. 
Tubérculo. Nódulo ou pequena saliência. Por exemplo: elevação 

sólida na pele, maior que uma pápula. 
Úlcera. Lesão na pele ou mucosa. Ferida aberta, aguda ou crônica 

na pele, no estômago ou intestino. 
Unidade de saúde de referência. Unidade de saúde que faz a super-

visão e presta apoio ás atividades desenvolvidas no posto de saú-
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de. Essa unidade recebe os clientes cujos problemas não podem 
ser resolvidos no posto de saúde. 

Urticária. Placas na pele, inchadas, altas, vermelhas que coçam 
muito. Podem começar em uma parte do corpo, desaparecer e 
surgir em outra parte. São causadas geralmente por uma reação 
alérgica. 

Vacinóstilo. Tipo de escarificador usado para colher material de 
lesões da pele. Por exemplo: colheita de material nas lesões 
da pele nos casos de hanseníase. 

Veia. Tubo que devolve o sangue das extremidades do corpo para 
o coração. O pulso não pode ser percebido através das veias. 

Verticalmente. Que segue a direção de um fio de prumo, apruma-
do, reto. 

Vírus. Micróbios menores do que as bactérias. Causam algumas 
doenças infecciosas facilmente transmitidas de uma pessoa a 
outra. Por exemplo: paralisia infantil, sarampo, hepatite, 
coqueluche, raiva, cachumba. 

Víceras. Partes moles que constituem os órgãos internos do tórax 
e abdome. 

Zona de risco. Local  geograficamente delimitado onde as pessoas 
correm o risco de adquirir doenças, pela presença de transmisso-
res: Por exemplo: zona de mata, onde existe o mosquito que 
transmite a febre amarela.
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