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Ordenar a formação de recursos humanos para o Sistema Único de 
Saúde (SUS) por meio do planejamento, coordenação e apoio às 
atividades relacionadas ao trabalho e à educação na área de saúde 

tem sido um compromisso constante do Ministério da Saúde, sobretudo, 
a partir da criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde (SGTES). 

Para garantir o direito à saúde, previsto na Constituição Federal e no âm-
bito de seu escopo de atuação, a SGTES realiza parcerias com as demais 
secretarias do Ministério da Saúde, bem como com as Escolas Técnicas do 
SUS (ETSUS), docentes e profi ssionais de saúde de instituições de ensino 
e de serviços de saúde. A partir dessas parcerias, a SGTES defi ne diretrizes 
para a formação e qualifi cação dos profi ssionais, produzindo materiais di-
dáticos e de apoio ao desenvolvimento dos cursos, sob a coordenação do 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES)/Coordenação 
Geral de Ações Técnicas da Educação na Saúde. 

Este material é uma ação conjunta entre a Secretaria de Gestão do Tra-
balho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (SESAI) em parceria com a Fiocruz Mato Grosso do Sul, a partir 
do reconhecimento da importância da missão do Agente Indígena de Saúde 
(AIS) e do Agente Indígena de Saneamento (AISAN) no contexto da quali-
fi cação das ações de saúde junto às famílias indígenas.

Os AIS e os AISAN estão distribuídos em todas as regiões do país e con-
tribuem signifi cativamente para os avanços e as melhorias da saúde dos 
povos indígenas brasileiros, principalmente nas ações voltadas à redução 
da mortalidade infantil, cobertura pré-natal, melhorias nas condições sani-
tárias, acesso à água de qualidade, acompanhamento das crianças, vacina-
ção e vigilância à saúde da população indígena em geral.

Esta iniciativa pretende, portanto, contribuir e facilitar o trabalho dos 
AIS e AISAN na desafi adora missão diária de ser um promotor de saúde 
e um agente de cidadania. Com base neste objetivo central, este material 
didático oferece subsídios para a otimização dos seus resultados e melhor 
utilização das ferramentas de trabalho disponíveis. Agradecemos a todas 
e todos que contribuíram para a elaboração do presente material didático, 
trazendo os seus conhecimentos teóricos e práticos, numa construção co-
letiva, democrática e participativa, valorizando mais ainda o resultado fi nal 
do trabalho.

Desejamos, por fi m, que este curso contribua para a qualifi cação dos 
AIS e AISAN, tornando-os mais preparados para o cumprimento de suas 
missões sociais.

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
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Nesta Unidade vamos estudar sobre as características 
e os papéis sociais da família; a alimentação e nutri-
ção nas famílias indígenas; o ciclo de vida e as fases 

que envolvem a gravidez, o parto, puerpério, o crescimento 
e o desenvolvimento da criança. Por fi m vamos conhecer al-
guns agravos e doenças mais comuns na infância.
Vamos refl etir sobre o trabalho do Agente Indígena de Saúde 
(AIS) e da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) 
nas atividades de prevenção, proteção e recuperação da saú-
de e nas ações de promoção da saúde junto com a comuni-
dade, setores governamentais, a sociedade indígena e não 
indígena.

Para atingir os objetivos propostos nesta Unidade, vamos 
conversar sobre os seguintes assuntos: 

- Recém-nascido e primeira infância: características e 
mudanças no corpo da criança nas diferentes fases da 
infância; cuidados tradicionais e da biomedicina; o tra-
balho do AIS e dos membros da EMSI.

- Crescimento e desenvolvimento: as etapas no desen-
volvimento da criança; avaliação nutricional; o papel do 
AIS e dos demais profi ssionais da EMSI na vigilância 
nutricional. 





UNIDADE I - VOLUME 3
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A ALIMENTAÇÃO DO 
RECÉM-NASCIDO

neste texto vamos falar sobre a alimentação do recém nascido, 
dando muita atenção para o aleitamento materno, que é como 
chamamos quando a criança mama no peito da mãe ou de ou-

tras mulheres. Vamos conversar também sobre os alimentos que 
o bebê começa a comer quando fi ca mais velho. Também vamos 
falar sobre os problemas do uso de mamadeiras, de leites artifi ciais 
e de algumas comidas dos não índios que devem ser evitadas, por-
que podem fazer mal para ela.

TEXTO 1

este texto vamos falar sobre a alimentação do recém nascido, 
dando muita atenção para o aleitamento materno, que é como 
chamamos quando a criança mama no peito da mãe ou de ou-

tras mulheres. Vamos conversar também sobre os alimentos que 
o bebê começa a comer quando fi ca mais velho. Também vamos 
falar sobre os problemas do uso de mamadeiras, de leites artifi ciais 
e de algumas comidas dos não índios que devem ser evitadas, por-
que podem fazer mal para ela.

Fernanda Roder Martinez, Mariana Maciel Queiroz, Vanessa Moreira Haquim, Maurício Soares Leite e 
Sofia Beatriz Machado de Mendonça.
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O leite materno é o principal alimento para os bebês, pois ele 
contém todos os nutrientes importantes para o bom crescimento 
e desenvolvimento da criança. Para os não indígenas, o bebê deve 
ser amamentado somente com leite materno até os seis meses, 
não sendo necessário introduzir nenhum outro alimento antes des-
se período. O leite materno continua sendo muito importante até 
o segundo ano de vida, pois protege a criança das doenças mais 
comuns da infância. 

O ALEITAMENTO MATERNO

Neste material, vamos conversar sobre como os não índios 
entendem a alimentação da criança recém nascida. É muito 
importante lembrar que todos os povos sabem tradicionalmente 
como cuidar de suas crianças e da alimentação delas. Precisamos 
reconhecer estes conhecimentos como muito valiosos e, assim, 

PARA REFLETIR

como uma riqueza que deve ser conhecida e respeitada. 
Estes conhecimentos podem incluir regras sobre cuidados que o pai, a mãe e outros 
parentes devem tomar depois que a criança nasce, e também sobre a alimentação deles 
depois do nascimento. Também podem falar sobre assuntos como quando a mãe deve 
dar o peito depois que a criança nasce, e se pode ou não dar outra coisa além do leite 
do peito, por exemplo. E sobre o jeito de segurar a criança enquanto ela mama, sobre 
a época certa de dar outras coisas para ela comer ou beber, e até que idade ela deve 
mamar.
Como já dissemos, o agente indígena de saúde tem um papel muito importante, porque 
tem acesso tanto aos conhecimentos de seu povo como aos conhecimentos dos não 
índios sobre estes assuntos. 
Às vezes pode acontecer do AIS não entender bem de alimentação da criança, se ele 
é homem e em seu povo quem entende deste assunto são as mulheres que já tiveram 
filhos. Se isso acontece em sua comunidade e você, AIS, é homem, procure conversar 
com mulheres que possam falar com você sobre isso.
Muitas vezes os não índios não sabem que os povos indígenas têm seus conhecimentos 
tradicionais sobre estes assuntos, e podem mesmo achar que eles não são certos. Então, 
lembre-se sempre do valor dos conhecimentos que seu povo tem. Lembre também que 
as informações que são trazidas aqui a você sobre a alimentação do recém nascido 
devem ser somadas aos conhecimentos e práticas tradicionais, e não vistas como 
melhores. Elas não querem dizer que os conhecimentos tradicionais não são bons, não 
se esqueça disso.
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O leite materno contém muitos nutrientes importantes e em 
quantidades adequadas, como por exemplo: proteínas, carboidra-
tos, gorduras, vitaminas, minerais, além de água. O leite materno 
também contém anticorpos que ajudam na proteção contra doen-
ças.

LEITE MATERNO
AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE DO POVO YUDJA

O aleitamento materno é muito importante para 
alimentar a criança. É por isso mesmo que a criança 
não come outras coisas, só o leite materno a deixa 
fi car gordinha, forte e a faz crescer bem, com saúde. 
Todos os nutrientes dos alimentos que a mãe come 
passam pelo leite para a criança. O leite materno 
é muito importante para a criança, porque é um 
alimento rico e nutritivo, é por isso que é o alimento 
principal da criança. Por isso não podemos deixar a 
criança parar de ser amamentada pela mãe antes da 
hora, pode prejudicar o crescimento da criança e ela 
fi car vulnerável para qualquer tipo de doença.

Fonte: Atxuã seha - Nutrição. Projeto Xingu/Unifesp. Impresso pelo MEC e 
UFMG, 2012.

A produção de leite materno é chamada de lactação. Depois do 
nascimento é importante que o bebê sugue o peito da mãe para es-
timular a produção de leite, quanto mais o bebê mamar, mais leite 
a mãe vai ter.  O ideal é estimular o aleitamento materno logo após 
o parto. É muito importante para a sobrevivência do bebê o contato 
com a mãe e com o leite materno já na primeira hora de vida. Esse 
contato logo após o nascimento ajuda a proteger a mãe e o bebê 
contra doenças.

Alguns estudos mostram que o aleitamento materno é 
fundamental para diminuir o número de mortes de crian-
ças até cinco anos e para proteger a criança das principais 
doenças que podem aparecer na infância, como a diarreia 
e a pneumonia.
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O leite produzido pela mãe não contém micro-organismos que 
provocam doenças no bebê. Já os leites artifi ciais podem provocar 
doenças quando preparados de forma inadequada, por exemplo, 
usando água que esteja contaminada ou quando  as mãos e a ma-
madeira não estão bem limpas. Os leites artifi ciais não têm anti-
corpos que ajudam na proteção da criança.

FASES DA PRODUÇÃO DO 
LEITE MATERNO

A lactação tem algumas fases importantes e que a equipe deve 
ter conhecimento para informar e orientar as mães que acabaram 
de ter seus bebês.

No começo, a mãe vai produzir uma pequena quantidade de lei-
te. Esse leite pode ter uma cor mais clara ou mais amarelada e é 
chamado de colostro. O colostro é comparado a uma vacina, pois 
contém anticorpos que irão proteger o bebê de muitas doenças. 

Como o colostro sai clarinho e em pequena quantidade, algu-
mas mães fi cam preocupadas achando que o seu leite é fraco e não 
sustenta seu bebê, deixando de amamentar o seu fi lho e procuran-
do usar leites artifi ciais. Por isso, é importante informar a mãe que 
esse colostro é um alimento muito nutritivo e rico em anticorpos 
que vão ajudar na proteção do bebê. 

Em cada mamada, quando o bebê começa a mamar o leite é 
mais claro, mas é rico em proteínas e vitaminas. Conforme o bebê 
vai mamando ele fi ca mais amarelo, pois o leite vem com mais gor-
dura. Por isso é importante que o bebê mame todo o leite do peito 
da mãe, assim ele vai ingerir todos os nutrientes importantes para 
o seu crescimento.

Após alguns dias do nascimento e com o bebê sugando o peito 
da mãe, o leite vai começar a descer. Então as mamas da mãe co-
meçam a fi car cheias e o leite começa a sair em maior quantidade.  
Geralmente a descida do leite em maior quantidade  acontece até 
cinco dias após o parto. Quanto mais rápido a mãe começa a ama-
mentar o bebê, mais rápido acontece a descida do leite.

Enquanto a mãe está amamentando sua menstruação fi ca inter-
rompida. Nesse período é mais difícil ela engravidar, mas algumas 
vezes pode acontecer por que ela pode ovular mesmo sem mens-
truar.
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O TEMPO CERTO PARA 
ENGRAVIDAR NOVAMENTE

Existe uma regra entre grande parte dos povos indígenas 
que recomenda que os casais evitem ter outro fi lho até a 
criança aprender a andar e começar a falar. Essa regra ajuda 
a mãe a continuar amamentando seu fi lho e cuidando bem 
dele. Se ela tiver outro bebê enquanto a criança ainda estiver 
muito pequena, vai ser mais difícil ela conseguir cuidar direito 
dos dois fi lhos ao mesmo tempo e suas crianças podem 
fi car desnutridas. A biomedicina também recomenda que a 
mãe espere a criança completar dois anos para engravidar 
novamente. Esperar esse período para engravidar garante que 
a criança se desenvolva adequadamente, evita a desnutrição 
e diminui problemas durante seu crescimento. 

A equipe deve estar preparada para responder às dúvidas das 
mães esclarecendo sobre a importância do leite materno para ela 
e o bebê terem saúde.

LEMBRE-SE. O aleitamento materno também 
ajuda o útero a voltar ao seu tamanho normal. Por 
isso, algumas mulheres sentem cólicas quando estão 
amamentando.

A produção de leite aumenta a cada dia. Quanto 
mais a mãe oferecer o peito para o bebê mamar, mais 
leite ela vai ter. É importante que a mãe esteja calma 
e tranquila quando está amamentando. Conversar 
e ajudar a mãe nesse período é muito importante e 
ajuda a prevenir problemas na amamentação. 

A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO 
MATERNO PARA O BEBÊ

O leite materno traz muitos benefícios para a vida do bebê e 
da mãe. Crianças que são amamentadas com leite materno fi cam 
menos doentes e se desenvolvem melhor. 
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A amamentação é um momento que ajuda na aproximação entre a 
mãe e o fi lho. Além da importância nutricional, o ato de sugar o leite 
materno auxilia na fala, na respiração e na formação da arcada dentá-
ria do bebê.  O leite materno é produzido na temperatura certa, é de 
fácil digestão, por isso causa menos cólica no bebê.

Os principais benefícios para o bebê são:
• Evita diarreia.
• Evita infecção respiratória.
• Evita otite média.
• Diminui o risco de alergias alimentares e da pele.
• Ajuda na formação dos dentes.
• Ajuda a prevenir obesidade e diabetes.
• Ajuda no desenvolvimento motor: a criança consegue engati-

nhar, andar e brincar com mais facilidade.
• Evita doenças graves que podem levar à morte.
• Não tem custo fi nanceiro.

Benefícios do aleitamento materno para mãe:
• Ajuda na contração do útero, fazendo com que o útero da mulher 

diminua de tamanho, voltando ao que era antes do nascimento.
• Evita doenças como câncer de mama e câncer de ovário.
• Aproxima a mãe e o fi lho.
• Diminui o risco de desenvolver diabetes.
• Ajuda a mãe a voltar ao seu peso normal mais rápido.

Cuidados para uma boa amamentação
• A mãe deve sempre estar em uma posição confortável para 

amamentar: deitada ou sentada.
• O bebê não deve fi car com a cabeça muito baixa quando está 

sendo amamentado, isso pode fazer com que ele tenha dores de 
ouvido.

• Limpar os mamilos apenas com água antes de amamentar.
• Massagear os seios para evitar o “empedramento” do leite tam-

bém conhecido como “ingurgitamento da mama”.
• Expor as mamas ao sol da manhã para fortalecer a pele da mama.
• Orientar a mãe a verifi car se sua mama está muito cheia de leite. 

Se estiver muito cheia, o bebê tem difi culdade de pegar a mama, 
machucando o bico do peito. Nesses casos, a mãe deve esvaziar 
um pouco a mama para depois  amamentar o bebê.

• Para não machucar o peito, a mãe deve retirar a criança com 
cuidado quando ela parar de mamar.
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A AMAMENTAÇÃO VISTA POR 
DENTRO DO CORPO

FIGURA 1: A anatomia da mama na amamentação

COMO COLOCAR O BEBÊ NO PEITO
O bebê deve:
• Ficar com a barriga voltada para o corpo da mãe.
• Deve estar com a boca bem aberta.
• Deve estar com o seu lábio inferior virado para fora.
• Pegar na aréola e não apenas no bico (a aréola deve estar mais 

visível acima da boca do que abaixo).
• Encostar o queixo no peito da mãe. 

FIGURA 2: A posição do bebê durante a amamentação

FIGURA 1: A anatomia da mama na amamentação
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PROBLEMAS MAIS COMUNS NA 
AMAMENTAÇÃO

Na posição incorreta o bebê pega somente a região do bico, o 
que o impede de mamar o sufi ciente e aumenta os riscos de ma-
chucar o peito da mãe.

Ingurgitamento da mama 
O ingurgitamento é quando a mama fi ca muito inchada e dolori-

da, quando o leite fi ca acumulado dentro dela. Isso acontece quan-
do o bebê não consegue sugar corretamente a mama ou quando 
a mãe fi ca um longo período sem oferecer o peito. É importante 
o AIS fi car atento aos sinais de infecção, como febre e manchas 
vermelhas na mama. A mãe deve ser orientada sobre a pega corre-
ta, massagens na mama e a retirada do leite (ordenha) quando as 
mamas estiverem muito cheias, para que o bebê consiga pegar o 
peito corretamente. 

FIGURA 3: Ingurgitamento da mama

Como retirar o leite:
Antes da retirada de leite, a mulher deve massagear as mamas.  

A mãe deve segurar o peito com uma mão embaixo e com a outra 
mão massagear a parte de cima do peito, fazendo movimentos cir-
culares de cima para baixo. 
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FIGURA 4: Automassagem nas mamas

Depois de massagear a mama a mãe deve começar a retirar o 
leite pela região areolar (rodela marrom em volta do bico do peito). 
Primeiro a mulher tem que posicionar o dedo indicador na parte de 
baixo do peito e o polegar na parte de cima, próximos à aréola. Em 
seguida, pressionar esta parte do peito que fi cou entre os dedos. A 
mãe deve repetir esse movimento várias vezes em torno de toda 
região areolar, até que o bebê possa abocanhar o peito com facili-
dade.

FIGURA 5: Retirada do leite
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Fissuras 
As fi ssuras são lesões na região da aréola e geralmente apare-

cem nos primeiros dias de amamentação, quando o bebê pega o 
peito da mãe de forma errada. Os cuidados nesse tipo de problema 
são: 

• Orientar a mãe a alternar as mamas a cada mamada.
• Tirar o mamilo cuidadosamente da boca do bebê.
• Expor as mamas ao sol na parte da manhã para ajudar na ci-

catrização das lesões.

É importante lembrar que não se deve utilizar nenhuma poma-
da, pois podem fazer mal ao bebê e acabam deixando as mamas 
com a pele mais fi na, facilitando o aparecimento de lesões.

FIGURA 6: Fissura 
na mama

Mastite 
Mastite é uma infl amação da mama. A mama fi ca vermelha, en-

durecida, quente e a mulher sente dor, podendo ocorrer febre em 
alguns casos. A mãe deve massagear o peito e retirar o excesso de 
leite sempre que for preciso. A mãe deve ser orientada a continu-
ar amamentando, pois ajuda a melhorar os sintomas da mastite. É 
importante o AIS ou outro profi ssional da equipe avaliar se o bebê 
está pegando corretamente o peito da mãe. Algumas vezes é ne-
cessário usar antibiótico para tratar este problema. 
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POSIÇÕES PARA AMAMENTAR

FIGURA 7: Posições para amamentar

Apesar da importância do aleitamento materno, existem algu-
mas situações em que as mães não podem amamentar a criança: 

• Mães infectadas pelo HIV.
• Uso de medicamentos que podem passar através do leite e 

prejudicar o bebê.
• Criança que tem uma doença rara chamada de galactosemia 

(com essa doença a criança não pode ingerir leite humano ou 
qualquer outro que contenha lactose).

• Infecção da mama.
• Mãe com varicela.
• Mãe com doença de Chagas.
• Abcesso mamário (mama com presença de pus).
• Mãe que consome drogas.
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RECEITA PARA AUMENTAR A 
PRODUÇÃO DE LEITE MATERNO

RECEITA DE PALMITO DE TUCUM
MATE IKPENG

Quando a mulher não tem leite materno para dar de mamar ao 
fi lho, é recomendado para ela tomar mingau de palmito. Primeiro 
você vai ao mato derrubar o tucum. Depois de derrubar o tronco 
é tirado o palmito. Traz o palmito até em casa e a mulher vai 
ralar. Quando a mulher terminar de ralar, coloca-se uma panela 
com água no fogo.  Precisa acender muito fogo, quando a água 
ferver já pode colocar o palmito ralado dentro, aí precisa mexer, 
mexer bastante. Pode demorar alguns minutos até fi car pronto. 
Quando fi car pronto é tirado do fogo e esperamos esfriar bem.  
Depois de frio já pode dar para a mulher que está amamentando, 
daí ela vai ter muito leite materno no seu peito.

Fonte: Watpïro Mïran - Livro sobre nutrição. Projeto Xingu/Unifesp. Impressão: MEC 
e UFMG, 2012.

ATIVIDADE PROPOSTA
Para o seu povo, qual a importância do leite materno para a 
criança? O seu povo tem alguma regra ou receita para aumentar 
a produção de leite? Escreva um texto explicando.

Algumas pessoas acham que o aleitamento materno não pode 
ser indicado quando as mães estão com alguma doença, mas isso 
não é verdade, o aleitamento materno pode e deve ser indicado 
mesmo na presença de algumas doenças, como:

• Tuberculose.
• Hanseníase.
• Hepatite B.
• Hepatite C.
• Dengue.
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Dicas que podem ajudar no aumento da produção do leite:
• Melhorar o posicionamento e a pega do bebê, quando não es-

tão corretos.
• Aumentar a frequência das mamadas.
• Oferecer as duas mamas em cada mamada. 
• Dar tempo para o bebê esvaziar bem as mamas. 
• Trocar de mama várias vezes numa mamada se a criança esti-

ver sonolenta ou se não sugar vigorosamente.
• Evitar o uso de mamadeiras e chupetas.
• A mãe deve consumir alimentos saudáveis de acordo com a 

regra cultural de seu povo.
• Ingerir bastante líquido, beber água frequentemente, ou suco 

natural de frutas..
• Repousar.

COMENTÁRIOS ERRADOS SOBRE A 
AMAMENTAÇÃO

“O leite materno é fraco e o meu fi lho chora com fome” – Isso não é 
verdade, pois o leite materno é o alimento completo para o bebê. 

• “Tenho pouco leite”- Como já vimos, quanto mais o bebê mama, 
maior vai ser a produção de leite. São muito raras as situações em que 
a mãe não produz o leite em quantidade sufi ciente.

• “Criança que nasceu antes do tempo”(prematura) – O leite materno 
é ainda mais importante nessa condição. A mãe não deve deixar de 
amamentar mesmo que seu fi lho tenha nascido antes do tempo. 

Classifi cação do aleitamento materno
O aleitamento materno costuma ser classifi cado em:
• Aleitamento materno exclusivo: quando a criança recebe so-

mente leite materno de sua própria mãe ou de outra mulher. 
No aleitamento exclusivo a mãe não oferece nenhuma outra 
bebida ou comida, nem mesmo água.

• Aleitamento materno predominante: quando a criança recebe, 
além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água 
adocicada, chás, mingau, suco de frutas, outro tipo de leite 
etc)

• Aleitamento materno complementado: quando a criança re-
cebe, além do leite materno, qualquer outro alimento. Essa 
fase acontece geralmente após os seis meses de vida.

Você e sua equipe podem anotar essa informação no mapa diá-
rio de acompanhamento das crianças da sua comunidade.
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CUIDADOS AO PREPARAR AS 
FÓRMULAS INFANTIS

As fórmulas infantis não devem ser prescritas para as 
crianças que podem ser amamentadas por suas mães, pois 
o leite materno é muito melhor para a saúde da criança. 

Caso a criança tenha a necessidade de usar a fórmula infantil, 
a equipe deve acompanhar a família até que ela consiga preparar 
a fórmula sozinha. O uso de um copinho é a melhor maneira para 
oferecer o leite artifi cial para a criança, mas muitas vezes algumas 
mães acabam oferecendo o leite artifi cial na mamadeira. Se a mãe 
insistir no uso da mamadeira o AIS deve orientá-la sobre os cuida-
dos de limpeza e preparo.

LEITE DE VACA E FÓRMULAS INFANTIS
O uso desses leites é recomendado apenas para aquelas crian-

ças que não têm condições de serem amamentadas no peito da 
mãe por algum dos motivos que vimos anteriormente. As crianças 
que não apresentarem nenhum problema devem ser amamenta-
das no peito da mãe. 

Quando o leite de vaca é oferecido nos primeiros dias de vida a 
criança pode ter alergia. Por isso não é bom oferecer leite de vaca 
antes do primeiro ano de vida. Quando necessário, por exemplo em 
caso de adoção ou adoecimento da mãe, o uso de leite de vaca e/
ou fórmula infantil deve ser avaliado pelos profi ssionais de saúde. 

Quando a mamadeira não é bem limpa, ela pode contaminar o 
leite e a criança fi ca com diarreia. Além disso, ela pode ser ruim 
para a amamentação. Algumas crianças, depois que experimen-
tam a mamadeira, passam a apresentar difi culdade quando vão 
mamar no peito. A mamadeira contaminada também pode pro-
vocar lesões na boca do bebê, atrapalhando a amamentação e a 
criança pode fi car doente.

Além disso, é preciso estar muito atento para a quantidade de pó 
e água que foi prescrita pelo médico ou nutricionista. Se a fórmula 
for preparada com uma quantidade errada de pó ou água também 
pode dar diarreia na criança. O modo de preparo e as quantidades 
certas estão escritas na embalagem das latas, mudando de acordo 
com a marca do leite. 
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FIGURA 8: Cuidados ao preparar fórmulas infantis

Problemas no uso da mamadeira
• Contaminação do leite, causando doenças.
• O preparo do leite com as mãos sujas, o que também provoca 

doenças.
• Oferecer o leite artifi cial que já foi preparado há bastante tem-

po.
• Oferecer a mamadeira pode atrapalhar o aleitamento mater-

no.
• O uso de mamadeira pode prejudicar a fala, a posição dos 

dentes e a respiração da criança.
• Colocar açúcar no leite
• Oferecer outras bebidas como refrigerantes e sucos industria-

lizados que podem provocar cárie.

Quando a mãe apresentar difi culdades para amamentar, o AIS 
deve saber identifi car as principais causas dessa difi culdade e 
orientá-la sobre os cuidados para prevenir os problemas e tornar 
a amamentação um momento em que a mãe se sinta bem. A in-
trodução da mamadeira tem sido cada vez mais comum entre os 
povos indígenas. Muitas vezes porque não são orientados sobre os 
benefícios do leite materno. Muitos profi ssionais da área da saúde 
acabam prescrevendo o leite artifi cial sem necessidade, pois acham 
que a mãe não quer amamentar. Nesse caso, é preciso investigar 
novamente essa prescrição, lembrando que o uso do leite artifi cial 
é muito caro e não oferece toda proteção que o bebê precisa. 
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ATIVIDADE PROPOSTA
Depois de estudar sobre a amamentação, pense junto com sua 
equipe sobre uma atividade de educação em saúde que aborde 
o tema da amamentação, perguntando sobre a importância e os 
cuidados na amamentação para o seu povo. 
Depois de fazer a atividade em sua área de atuação ou aldeia 
faça um relato para a sua turma.

ATIVIDADE PROPOSTA
Para o seu povo, quando a criança já pode receber algum 
alimento? Que tipo de alimento é oferecido para a criança 
pequena quando ela ainda está sendo amamentada?

ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
Para a biomedicina, a alimentação complementar é a comida 

oferecida ao bebê depois que ele completa seis meses de vida. 
Nesse período, a criança não pode mais se alimentar somente com 
o leite materno, ela precisa de outros alimentos para ajudar no seu 
crescimento e desenvolvimento.

Começar a comer é um momento novo e importante para a 
criança. O nome dado para essa transição é alimentação comple-
mentar. Esse período de transição pode ser um momento de risco 
se não houver os cuidados necessários. Os principais riscos na in-
trodução da alimentação complementar são:

• A criança pode perder peso e fi car desnutrida.
• Diarreia.
• Uma criança que esta perdendo peso pode fi car mais vulnerá-

vel a outras doenças. 

Conhecer os riscos envolvidos na introdução de novos alimen-
tos e os cuidados necessários nesse período auxilia o profi ssional 
nas suas atividades de acompanhamento das crianças, como por 
exemplo durante uma visita domiciliar ou uma pesagem coletiva. 
É importante que os profi ssionais saibam identifi car quem são as 
crianças que estão nessa fase de transição.
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Os principais cuidados para prevenir a perda de peso e diarreias 
estão relacionados à escolha de alimentos adequados para a idade 
da criança e os cuidados para não contaminar o alimento (limpeza 
das mãos de quem prepara a comida, cuidados com insetos, roe-
dores etc). Para os não-indígenas a alimentação do bebê deve ser 
muito saudável, sem açúcar, sal e alimentos industrializados. Esses 
alimentos não têm nutrientes importantes e atrapalham o cresci-
mento e o desenvolvimento da criança. Outro problema bastante 
comum quando se ingere uma quantidade grande desses alimen-
tos é a diarreia. O corpo de uma criança que está começando a 
receber novos alimentos ainda está se formando e por isso precisa 
de cuidados e alimentos nutritivos.

Nessa fase não devem ser oferecidos ao bebê os seguintes ali-
mentos:

FIGURA 9: Alimentos que não devem ser oferecidos ao bebê.

Nessa fase, a alimentação da criança deve ser variada: ela deve 
experimentar vários tipos de comidas diferentes. Os melhores ali-
mentos são aqueles produzidos nas próprias comunidades, pois 
são alimentos naturais que não estão contaminados com agrotó-
xicos e não contém conservantes. Esses alimentos são muito mais 
nutritivos do que os comprados nas cidades.
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PARA O POVO TICUNA, OS ALIMENTOS 
COMPLEMENTARES SÃO

Cereais ou tubérculos (arroz, batata, cará, macaxeira 
e milho), frutas (banana, bacuri, entre outras). Uma boa 
opção de prato para as crianças depois de completarem seis 
meses são as papas, mingaus, sopas grossas, caldos, suco de 
pupunha, garapa de cana, frutas amassadas, mujica de peixe 
e açaí.

Fonte: Cartilha “Os direitos e os cuidados com as crianças Ticuna no Alto Rio Solimões”, 
Amazonas – UNICEF
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As orientações devem ser construídas junto com a família, lem-
brando da disponibilidade de alimentos na casa da família da crian-
ça, valorizando os alimentos tradicionais e as regras de alimenta-
ção.

Pesquise e escreva uma receita tradicional usada para alimentar 
a criança que está começando a comer.
Existem mais receitas que eram preparadas para as crianças e 
que vem sendo esquecidas?

ATIVIDADE PROPOSTA

Fonte: Adaptado de “Dez passos para uma alimentação saudável: guia alimentar 
para crianças menores de dois anos” : um guia para o profi ssional da saúde na 
atenção básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 
de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010.
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/
enpacs_10passos
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RECÉM-NASCIDO E 
PRIMEIRA INFÂNCIA  

neste texto você vai estudar sobre as características físicas, as 
mudanças no corpo da criança, suas necessidades e os cuida-
dos nas diferentes fases do ciclo da infância, de acordo com 

os conhecimentos da biomedicina. Vamos também refl etir sobre 
os conhecimentos tradicionais do seu povo e o papel da família nos 
cuidados à criança. Vamos conhecer e discutir sobre o trabalho do 
AIS, AISAN e demais membros da EMSI no acompanhamento, pre-
venção de doenças e recuperação da saúde das crianças. 

TEXTO 2

Faça um desenho mostrando como é a vida das crianças da sua 
comunidade: o que elas fazem, como é seu dia a dia, o que elas 
comem, as brincadeiras e os problemas que acontecem na vida 
delas. Pode escrever também sobre o que você desenhou.

ATIVIDADE PROPOSTA

Patricia Rech Monroe, Pablo Natanael Lemos, Maria Cristina Cabral Troncarelli e 
Sofia Beatriz Machado de Mendonça.
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Você já viu no texto sobre o Ciclo da Vida alguns cuidados com 
o recém-nascido e a criança. Viu também que os bebês são total-
mente dependentes da família e dos seus cuidados.

Os cuidados tradicionais que cada povo indígena tem com suas 
crianças são muito ricos e muito variados. Esses cuidados servem 
para proteger o corpo e o espírito da criança e da sua família.

Alguns conhecimentos são de domínio apenas dos membros de 
uma família, outros são de uso geral da comunidade. Existem co-
nhecimentos que somente os especialistas sabem e utilizam, como 
o pajé, a parteira, o raizeiro, o rezador e o cantor. Existem famí-
lias que utilizam pouco os conhecimentos tradicionais porque não 
aprenderam com os mais velhos. Muitos povos indígenas foram 
proibidos pelos colonizadores de praticarem seus conhecimentos, 
por isso eles foram se perdendo com o tempo. É muito importante 
toda a EMSI e os AIS conhecerem esses cuidados e conhecimen-
tos, valorizarem e ajudarem as famílias a fortalecerem esses sabe-
res e práticas. Vamos ver alguns exemplos gerais de cuidados com 
o recém-nascido e a criança. Cada povo tem cuidados diferentes:

- Pinturas corporais, tatuagem, amarrações nos braços e pernas 
da criança, enfeites como colares, pulseiras, penas e muitos 
outros são cuidados que protegem o espírito da criança e pre-
vinem doenças.

- Regras de comportamento dos pais para evitar que a criança 
adoeça: existem alimentos que os pais podem comer e ali-
mentos que são proibidos. Há trabalhos e atividades que os 
pais não podem fazer por algum tempo. Há povos que orien-
tam o casal a não ter relação sexual durante algum tempo, 
para o bebê crescer com saúde.  

- Regras de comportamento das outras pessoas, para a criança 
não fi car doente: por exemplo, em alguns povos, pessoas que 
não fazem parte da família não podem segurar a criança re-
cém-nascida no colo.

- Regras e rituais para escolher e dar o nome para a criança.
- Festas e ritos de passagem, como a furação de orelha, a tatu-

agem, danças e cantos específi cos, picada de formiga tocan-
dira, lutas etc.

- Regras de alimentos que a criança deve comer e que não deve 
comer.

- Horários e lugares em que a criança pode sair para brincar.
- Rezas para os espíritos dos alimentos, dos peixes, para que a 

criança possa começar a comê-los.

36   AÇÕES DE PREVENÇÃO A AGRAVOS E DOENÇAS E DE RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS  |  Saúde da Família Indígena



- Rezas para a prevenção e cura de doenças e também para a 
criança desenvolver habilidades: saber andar, saber falar bem 
e bonito, ser boa mãe, ser trabalhador, ser bom fl echador e 
caçador.

- Oferendas para os espíritos protegerem a criança.

Para o povo Kaingang, o bebê 
recebe benzimento de água com 
ervas do mato, escolhidas pelos 
Kujà (um tipo de pajé). Esta água 
tem propriedades medicinais 
para uso nos procedimentos de 
cura.
Fonte Koa ka’rana ore jemu’e awera imome’wawa. 
Agentes de saúde e professores Kawaiwete.  
Curso de Formação de Agentes Indígenas de 
Saúde do Médio e Baixo Xingu. Projeto Xingu/
Unifesp. Impressão: /MEC/UFMG, 2012.

Um ritual muito importante para o povo Pankararu 
é a festa do Menino do Rancho.

“A festa era para descobrir a ciência do menino, 
ver se ele ia ser caçador, pescador, artesão…”, disse 
certa vez tio Miguel Binga, antigo pajé Pankararu. 
O encantado (que é um espírito) a quem os pais do 
menino fizeram a promessa passa a ser o protetor 
e dono do menino e, por isso, ele estará à frente da 
festa.
Fonte: Wâtân khwê wa nhõ twâ. Agentes de saúde e professores Kisêdjê. 
Curso de Formação de Agentes Indígenas de Saúde do Médio e Baixo 
Xingu. Projeto Xingu/Unifesp. Impressão: MEC/UFMG, 2012.
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CUIDADOS DO POVO KAWAIWETE COM A 
CRIANÇA RECÉM-NASCIDA

Logo que a criança nasce, coloca-se um colar de fi bra 
de tucum em seu pescoço para fi rmar a cabeça. No dia 
seguinte ao seu nascimento, a avó fura a orelha da criança 
com espinho de palmeira de tucum. Para limpar a criança ela 
usa uma erva. Se a criança não dormir direito, o pai queima 
o pelo da perna e passa no rosto da criança. Após a queda 
do umbigo, raspam-se as raízes de duas plantas e coloca-se 
no banho da criança até ela completar 3 ou 4 meses para 
fi car forte. Não se deve deixar a criança olhar para fogo, 
lamparina ou vela em movimento, pois ela pode fi car vesga. 
A criança só pode sair de casa quando cai o umbigo. Quando 
a criança começa a sair de casa para acompanhar os pais no 
rio, por exemplo, deve voltar logo para não tomar muito sol. 
A criança só acompanha os pais em visita a outras pessoas 
quando os dentes já estão nascendo. Pai e a mãe cuidam para 
manter o espírito da criança dentro dela. Quando a criança 
sai da casa de alguém, por exemplo, o pai precisa chamar o 
seu espírito, porque ele pode sair do corpo e querer fi car lá. 
O pai da criança não pode ter relações sexuais com outras 
mulheres para a criança não fi car doente; se isso acontecer, 
ela pode vomitar.

Para não fazer mal à criança, o pai não pode pescar nem 
carregar peso até que ela complete três ou quatro meses, a 
mãe também não pode fazer nenhum trabalho pesado. Para 
manter a criança sadia, evitando pneumonia e outras doenças: 
antes de socar algum alimento no pilão, a mãe precisa passar 
o pilão na criança; antes do pai ir pescar, precisa passar a 
fl echa na criança; quando o pai voltar da caçada, deve 
derrubar uma árvore pequena e colocá-la atravessada no 
caminho para proteger o espírito da criança. 
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Quando forem tomar banho, pai e a mãe não podem 
mergulhar a criança no rio; só devem jogar água sobre o 
corpo dela, para o espírito da criança não fugir.

Quando a criança está com três a quatro meses, começa a 
usar pulseira de tucum e fi o de algodão amarrado na perna. 
Não pode usar miçangas. Quando a criança começa a 
engatinhar, passa-se remédio nos joelhos dela para começar 
a andar.  Se a criança tiver febre, dá-se banho com uma erva 
doce, que serve também para dor de dente. Há remédios da 
mata para vômito e diarreia”.
Fonte: Depoimento de mulheres Kawaiwete. Relatório do IV Encontro de Mulheres 
Xinguanas - Saúde da Criança. Unifesp, 2007

CUIDADOS COM A CRIANÇA PEQUENA
Quando a criança completar quase um ano de idade, 

já pode comer alimentos. Os primeiros alimentos que 
a criança come são caldo de caça, peixe e mingau. 
Não são somente os alimentos que devemos dar 
para o fi lho, mas também os remédios tradicionais. 
Há vários tipos de remédios para banhar a criança, é 
assim que evitamos as doenças. 

Todas as tardes os pais devem dar banho com 
remédio na criança e lavar as mãos das crianças 
antes dela comer, manter a casa e o terreiro em volta 
da casa, onde a criança brinca, bem limpos.
Fonte: Koa ka’rana ore jemu’e awera imome’wawa. Agentes de saúde e 
professores Kawaiwete.  Curso de Formação de Agentes Indígenas de Saúde 
do Médio e Baixo Xingu. Projeto Xingu/Unifesp. Impressão: /MEC/UFMG, 
2012.
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PRÁTICAS TRADICIONAIS PARA 
MANTER A SAÚDE

Os Kisêdjê também usam a reza para que 
uma criança recém-nascida mantenha sua 
saúde até a fase adulta. A primeira reza é 
feita quando o bebê é recém-nascido e a 
segunda quando o bebê completa um ano. 
Usa-se também a erva nhinhoty tukande 
para dar banho em crianças para elas não 
terem crises convulsivas, febre e outras 
doenças.

É importante respeitar as regras, como 
acordar cedo e ir tomar banho, porque 
segundo as regras, os espíritos da natureza 
jogam pragas para que os preguiçosos que 
acordam tarde fi quem doentes, como por 
exemplo, podem ter um abcesso ou um 
furúnculo.

A pessoa com fi lho pequeno não pode 
comer alguns tipos de peixes como hwiri 
ndôtxi e hwiri kaj ngárá, porque a criança 
poderá ter febre, diarreia e piorar. 
Fonte: Wâtân khwê wa nhõ twâ. Agentes de saúde e professores 
Kisêdjê. Curso de Formação de Agentes Indígenas de Saúde do 
Médio e Baixo Xingu. Projeto Xingu/Unifesp. Impressão: MEC/
UFMG, 2012.

ATIVIDADE PROPOSTA
Escreva os conhecimentos, tradições e cuidados do seu povo 
com os recém-nascidos e crianças, que você já conhece. 
Converse e pesquise com pessoas mais velhas e experientes da 
sua comunidade e anote depois outros cuidados que você ainda 
não conhecia. 
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AS FASES DA VIDA NA INFÂNCIA

O RECÉM-NASCIDO

Como falamos no texto anterior, existem várias maneiras de di-
vidir as fases do ciclo de vida da criança de acordo com o conheci-
mento da biomedicina. Uma das formas é essa:

• Fase de recém-nascido: desde o dia que a criança nasce até 
completar 28 dias ou quatro semanas

• Fase de lactente: de um mês até dois anos
• Pré-escolar: de dois a cinco anos
• Escolar: de seis a dez anos 

Outro tipo de classifi cação do Ministério da Saúde:
• Fase da primeira infância: zero a cinco anos
• Fase da infância: seis a nove anos
Vamos conversar agora sobre o recém-nascido, a primeira in-

fância e os agravos e doenças comuns na infância. 

A maioria dos bebês nasce com peso de 2.500 a 4.000 kg e 
comprimento entre 47 e 54 cm. Nos primeiros dias de vida acon-
tece uma pequena perda de peso porque o bebê está perdendo 
líquido, ele está desinchando e vai eliminar as primeiras fezes, que 
são chamadas de “mecônio”. Com a amamentação, o bebê vai re-
cuperar essa perda e vai começar a engordar.

Avaliação nutricional do recém-nascido
É importante fazer a medida do peso e do comprimento do bebê 

no dia em que ele nasce. O bebê com menos de 2.500 kg tem maior 
risco de adoecer, porque pode ser prematuro ou desnutrido. A mãe 
pode ser desnutrida ou pode ter pego alguma infecção na gravidez. 
Quando o bebê nasce com mais de 4 kg, pode ser um sinal que sua 
mãe teve diabetes gestacional.

Toda vez que nascer uma criança abaixo ou acima do peso nor-
mal, você deve pedir uma avaliação da EMSI. 

No texto sobre crescimento e desenvolvimento, vamos conver-
sar mais sobre o papel do AIS nesse acompanhamento e sobre as 
técnicas de medida de peso, comprimento e estatura das crianças. 
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O corpo do bebê
Vamos estudar agora algumas características físicas do bebê. 

Vamos conhecer também alguns cuidados que mães não indígenas 
utilizam.  

Os recém-nascidos podem nascer com o corpo um pouco incha-
do ou enrugado. Alguns nascem “amassados”, com a cabeça pon-
tuda, o nariz achatado, os olhos “vesgos” e com marcas na pele por 
causa do parto. Tudo isso é normal e vai desaparecer com o tempo.

Pele: a pele do bebê é mais avermelhada e coberta por uma ca-
mada de gordura, que serve de proteção. Podem aparecer alguns 
sinais, que desaparecem com o tempo, por exemplo:

• Pelos fi nos e longos nas costas, orelhas e rosto. Eles somem 
depois de uma semana do nascimento.

• Pontinhos no nariz, parecidos com pequenas espinhas. Eles 
desaparecem após um ou dois meses e não devem ser espre-
midos.

• Manchas avermelhadas espalhadas pelo corpo: é uma reação 
da pele ao ambiente, mas logo desaparece.

• Pele amarelada: alguns bebês fi cam com a pele e os olhos 
amarelos depois de dois ou três dias de nascimento. Chama-
mos isso de icterícia. A maioria dos bebês com icterícia fi ca 
com a pele normal depois de dez dias. Nesse período, o bebê 
pode receber banhos de sol, de manhã cedo ou no fi m da tar-
de, para o corpo produzir vitamina D e diminuir a icterícia. 
Se a icterícia for muito acentuada ou continuar depois desse 
período, é bom pedir uma avaliação da EMSI, porque pode ser 
um sinal de doença.

Moleira: também chamada de fontanela, fi ca na parte de cima 
da cabeça do bebê. É um espaço entre os ossos do crânio que ainda 
não estão ligados. Esse espaço é importante para facilitar a passa-
gem da cabeça do bebê pelo canal de parto. Nessa fase da vida, o 
cérebro cresce muito rápido e os ossos da cabeça (ou placas ósse-
as) precisam acompanhar esse crescimento. A moleira da parte de 
cima da cabeça fecha totalmente entre os 18 e 24 meses de vida, 
quando as placas ósseas se grudam.
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FIGURA 10: Moleira do recém-nascido

Bossa: nas crianças que nasceram pelo parto normal é comum 
aparecer a bossa, que é um inchaço no topo da cabeça ou espalha-
do por baixo do couro cabeludo. Isso acontece por causa da força 
da passagem do bebê pelo canal de parto. Às vezes, parece que o 
couro cabeludo está com uma bolha, mas a bossa desaparece em 
poucos dias e não traz problemas para o bebê.

FIGURA 11: Bossa do recém nascido
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Mancha mongólica: é uma marca de nascença de cor cinza ou 
azul, muito comum em crianças indígenas, orientais e negras. Apa-
recem principalmente nas costas e nádegas (bumbum), mas po-
dem aparecer em todo o corpo. Essas manchas desaparecem até 
os dois ou três anos de idade.

FIGURA 12: Mancha 
mongólica Foto: 
Empresa Brasil de 
Comunicação S/A - EBC

Sono: na primeira semana de vida, o recém-nascido dorme de 15 
a 20 horas por dia. Alguns bebês não dormem entre as mamadas 
e fi cam acordados por várias horas. Quando o bebê dorme muito 
durante o dia, ele pode trocar a noite pelo dia, fi cando muito tempo 
acordado à noite. Para acostumar o bebê a dormir mais à noite, a 
família pode deixar entrar luz e ventilação na casa e não diminuir o 
barulho de costume durante o dia. Deixá-lo junto na rotina normal 
da família. À noite, deixar o ambiente mais quieto e escuro, levar 
ele para seu lugar de dormir.

Choro: sempre que o bebê quer se comunicar, ele chora. Pode 
ser desconforto, fome, sede, frio, calor, fralda ou roupa molhada, 
roupa apertada, coceira, cólica, solidão, agitação por causa de ba-
rulho ou de luzes. Aos poucos a mãe vai descobrindo o que o bebê 
precisa, até mesmo pelo tipo de choro. O colo e aconchego da mãe 
sempre ajudam a aliviar o desconforto. Se por qualquer motivo a 
mãe achar que o bebê está chorando demais e desconfi ar que tem 
algo errado com ele, sempre é bom uma avaliação da EMSI e orien-
tação adequada.

Regurgitação: é o nome usado quando a criança coloca pra fora 
um pouco de leite logo depois da mamada. O leite costuma voltar 
puro, ainda sem ter sofrido ação do suco gástrico. 
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Se o bebê está ganhando peso, não precisa se preocupar com a 
regurgitação.

Hidratação: quando o bebê mama somente no peito da mãe, 
não precisa de água, chá, mingau, suco ou outro tipo de leite nos 
intervalos das mamadas até os seis meses. O leite da mãe tem to-
dos os nutrientes e líquidos que a criança precisa. 

Umbigo: o coto umbilical é a parte do cordão umbilical que fi ca 
ligada à barriga do recém-nascido depois do parto. Normalmente, 
ele é esbranquiçado e úmido, vai fi cando seco e escuro. Ele costu-
ma cair depois de 7 até 14 dias do nascimento. Pode ter um pouco 
de sangramento quando o coto umbilical solta, isso é normal. Al-
guns bebês tem o coto umbilical mais grosso e mole, que pode de-
morar mais dias para soltar. A limpeza acontece durante o banho, 
com água e sabão comum. Limpar as dobrinhas do umbigo e secar 
bem. Não usar nada para tampar o umbigo, assim o ar passa pela 
pele e ela seca mais rápido. Se aparecer secreção ou cheiro forte 
no coto umbilical, a mãe deve procurar o AIS e EMSI, porque pode 
haver uma infecção. 

FIGURA 13: Coto umbilical
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Muitos povos usam ervas e outros tratamentos 
no coto umbilical que são benéfi cos. Os cuidados 
tradicionais de cada etnia com o coto umbilical devem 
ser conhecidos pela EMSI e AIS, para não haver confl ito 
com os conhecimentos das mães, avós e parteiras.

Hérnia umbilical: é um aumento de volume na cicatriz umbili-
cal causado pela passagem de uma parte do intestino pela muscu-
latura enfraquecida do abdome. Após a queda do coto umbilical, 
nesses casos, quando o bebê chora, é possível ver que o umbigo 
fi ca estufado. Orientar a não usar faixas, esparadrapos ou colocar 
moedas, pois não ajudam e podem difi cultar a respiração do bebê 
ou causar irritação na pele. Na grande maioria dos casos a hérnia 
umbilical diminui sozinha, sem necessidade de cirurgia. De qual-
quer forma, deve-se pedir uma avaliação da EMSI.

FIGURA 14: Hérnia 
umbilical

Órgãos genitais: nos meninos, pode acontecer de nascerem 
com os testículos parecendo um saco murcho. Isso acontece por-
que os testículos ainda não “desceram” para a bolsa escrotal. Ou-
tros bebês podem nascer com os testículos grandes e duros, pare-
cendo estar cheios de líquido. Nesses casos, você deve pedir uma 
avaliação da EMSI.
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FIGURA 15: 
Órgãos genitais 
masculinos

Nas meninas, pode sair uma secreção esbranquiçada pela vagi-
na ou um pequeno sangramento. Isso é normal e desaparece com 
o tempo. A mãe deve limpar a região durante o banho, da vagina 
em direção ao ânus para evitar a entrada de micro-organismos das 
fezes para dentro da vagina, pois isso pode causar infecção.

Hérnia inguinal: é um aumento de volume na região da virilha, 
principalmente quando o bebê chora. É causado pela passagem de 
uma parte do intestino que empurra a musculatura enfraquecida 
do abdome. Precisa de uma avaliação da EMSI e o tratamento é 
cirúrgico.

FIGURA 16: Hérnia inguinal. Fonte: Agaricpro
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Funcionamento do intestino: pode acontecer de o bebê não eva-
cuar todo dia. Se ele estiver mamando bem, com fezes pastosas, é 
normal fi car um dia sem evacuar. Por isso, não se deve dar frutas, 
nem chá ou laxantes para fazer o bebê evacuar. Oriente a mãe para 
continuar amamentando normalmente e avisar se a criança fi car 
mais de um dia sem evacuar.

Cólicas: começam a aparecer na terceira semana e vão até o 
terceiro mês de vida. O bebê chora muito e se contorce. A cólica 
costuma melhorar quando o bebê suga o peito. Isso faz com que a 
mãe pense que é fome e às vezes ela começa a trocar o leite mater-
no por mamadeira. Precisa orientar a mãe que o bebê está sugando 
porque alivia por um tempo a cólica, não é fome. Um costume que 
ajuda a diminuir as cólicas, depois que o bebê mama, é colocar ele 
no colo na posição em pé. Isso ajuda ele a arrotar, eliminando os 
gases que vão para o sistema digestivo durante a sucção.  Orien-
tar também a família para não usar medicamentos para cólica sem 
orientação da EMSI, alguns remédios para cólica são perigosos 
para o bebê. 

Faça uma pesquisa com as mulheres mais experientes da sua 
comunidade: pergunte se os bebês costumam ter cólicas, por 
que isso acontece e o que elas fazem para aliviar as cólicas dos 
bebês.

ATIVIDADE PROPOSTA

Algumas mães fazem massagens na barriga 
do bebê (no sentido dos ponteiros do relógio, 
da direita para a esquerda) e movimentam 
as perninhas do bebê em direção à barriga 
para aliviar as cólicas. Elas também fazem 
compressas secas e mornas na barriga 
(aquecendo um pano limpo perto do fogo) 
e aconchegam o bebê no colo ou colocam o 
bebê no braço de barriga para baixo.
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FIGURA 17: Massagem 
para cólica no bebê

Urina: os bebês saudáveis urinam bastante, isso mostra que es-
tão amamentando bem. 

Vamos conversar agora sobre alguns cuidados e sobre a higiene 
do bebe.

Higiene do bebê
Cada etnia tem suas regras para fazer a higiene do bebê e a lim-

peza das fezes e urina, que funcionam bem há muito tempo. Por 
isso, é saudável deixar o bebê sem fraldas, principalmente entre os 
povos que sempre fi zeram desse jeito. 

As mães que escolhem usar fraldas descartáveis ou de pano 
precisam conhecer as regras de uso, porque podem acontecer as-
saduras e problemas mais sérios com a pele do bebê quando essas 
regras não são seguidas. 

Outra regra importante que a família precisa conhecer, com a 
ajuda do AIS e AISAN, é saber como jogar fora a fralda usada para 
não prejudicar o ambiente da aldeia

Precisa trocar a fralda sempre que o bebê estiver molhado ou 
com fezes. Por exemplo, em bebês de até dois meses as mães tro-
cam as fraldas de seis a oito vezes por dia! Para crianças de um ano, 
a troca deve ser feita cinco vezes ao dia, mais ou menos. 
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Toda vez que trocar as fraldas, mesmo que o bebê só tenha uri-
nado, precisa limpar toda região genital com água morna e limpa. 
Pode usar algodão, gaze ou um pano macio e limpo. Também pode 
ser lavada só com água, usando as mãos ao invés de pano e dei-
xando a água escorrer no chão ou bacia, sempre da parte da frente 
para a parte de trás da região genital. Nas meninas, a limpeza é 
feita da vulva em direção ao ânus. Nos meninos, fazer limpeza em 
todas as dobrinhas do pênis e bolsa escrotal, depois o ânus. Assim, 
evita-se que os micro-organismos das fezes contaminem os órgãos 
genitais. Limpar também a virilha, coxa, nádegas, barriga e umbigo.

Secar bem toda a pele com algodão, pano ou ao ar livre. Não 
usar talco, maisena, polvilho, perfume ou álcool, eles podem cau-
sar alergias e piorar a assadura. Colocar nova fralda sempre folga-
da, sem apertar, para não esfregar a pele e para deixar entrar ar, 
assim a pele fi ca mais seca. 

Regra para limpeza das fraldas de pano: depois de limpar a fral-
da com água e sabão, lave bem e retire todo o sabão do pano para 
não causar irritação na pele do bebê. Deixe a fralda de pano secar 
no sol, para retirar toda umidade. 

O contato da pele com as fezes e urina por muito tempo causa 
assaduras e irritações, que se não forem tratadas podem piorar, 
até aparecer uma infecção na pele. Quando a criança está com as-
saduras, a mãe pode deixar o bebê sem fraldas para tomar banho 
de sol por 10 minutos de manhã bem cedo ou no fi m da tarde. Isso 
ajuda a matar os micro-organismos e protege a pele. Precisa deixar 
a pele sempre seca para melhorar a assadura. Se a assadura pio-
rar, pode acontecer uma dermatite por fralda. A pele coberta pela 
fralda fi ca bem vermelha, descamada, brilhante e com pequenas 
bolhas. O bebê fi ca bem irritado e chora de dor. Quando a assadura 
piora desse jeito, precisa de uma avaliação da EMSI. 

Em muitas comunidades as mães não usam fraldas. Os bebês 
fi cam sempre limpos e secos, assim não aparecem assaduras. Exis-
tem outras regras para a higiene do bebê. Por exemplo:

“A criança é banhada diariamente com água 
morna e os pais não podem banhar- se no rio. 
O primeiro cocô da criança é envolvido em uma 
folha e enterrado pela avó em buraco feito no 
canto da casa – assim animais e insetos não 
podem ingerir e a criança cresce sadia. 
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O banho deve ser diário e nos horários mais quentes, com água 
morna e limpa. Se for usar sabonete, procure usar um tipo neutro, 
de glicerina, que não irrita a pele do bebê. Utilizar sabonete apenas 
uma vez no dia, se banhar o bebê outra vez no mesmo dia, usar 
apenas água morna para não ressecar e prejudicar a pele do bebê.  
Não usar sabão em pedra, de lavar roupa, é muito forte para a pele 
do bebê. Enxugar bem com toalha ou pano limpo, secar bem as 
dobras da pele, para evitar as assaduras.

Não usar perfume, óleos industrializados e talco na pele do bebê, 
podem causar alergia. Outro problema é a criança aspirar o talco 
para dentro dos pulmões. 

Outro cuidado importante nessa fase são as unhas do bebê. 
Precisa cortar as unhas do bebê para ele não se arranhar. É muito 
comum o bebê se arranhar no rosto quando está com as unhas 
compridas.

CUIDADOS COM O AMBIENTE DO BEBÊ
O bebê nasce com poucas defesas no corpo para se proteger 

das doenças e dos micro-organismos que estão no ar, na terra, na 
água, nos animais e nas pessoas. Com o tempo, ele vai produzindo 
anticorpos e fi ca mais resistente para algumas doenças. Por isso, 
a limpeza do lugar onde o bebê fi ca, das suas roupas e dos objetos 
que ele usa ajuda a deixar os micro-organismos longe do contato 
com a criança.

Quem cuida do bebê deve lavar as mãos, com água e sabão, an-
tes e depois de mexer com ele. As roupas, panos, toalhas, fraldas 
de pano e rede precisam ser lavadas, enxaguadas e colocadas ao 
sol para secar. O melhor tipo de sabão é o neutro. Sabão em pó e 
amaciante podem causar irritação na pele do bebê.

A criança só pode banhar no rio com seis 
meses. Antes disso ela banha em casa, sempre 
que faz xixi ou cocô. A gente usa um pano macio 
para enrolar o bebê”.

Fonte: Relato de uma mãe da etnia Kamayura, 
traduzido em português por uma AIS
Relatório do IV Encontro de Mulheres Xinguanas - 
Saúde da Criança. Unifesp, 2007
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Outros cuidados: varrer a casa com cuidado para não levantar 
muita poeira. Sempre que possível, deixar entrar ar fresco e luz do 
sol dentro de casa. Avaliar com a família as formas de diminuir a 
poeira, fumaça de fogão, lenha e cigarro dentro da casa. Orientar o 
uso de mosquiteiro onde o bebê dorme, principalmente nos locais 
onde há casos de malária, fi lariose, dengue, febre amarela e doença 
de Chagas.

Esses são os cuidados gerais com o recém-nascido. Agora va-
mos estudar alguns exames que são feitos nessa fase que podem 
ajudar a perceber problemas no bebê.

TRIAGEM NEONATAL: EXAMES PARA 
DETECÇÃO PRECOCE DE DOENÇAS NO 
RECÉM-NASCIDO 

Alguns bebês podem ter doenças congênitas, ou seja, proble-
mas que começam durante a gestação, antes da criança nascer. 
Existem doenças congênitas que mostram sinais e sintomas assim 
que a criança nasce. Outras doenças demoram meses ou anos para 
se manifestar, quer dizer, para aparecer os sinais e sintomas.

O Programa Nacional de Triagem Neonatal do Sistema Único de 
Saúde (SUS) oferece exames obrigatórios a todos os recém-nas-
cidos para diagnosticar algumas dessas doenças que começam 
durante a gestação. Assim, é possível fazer o tratamento logo e 
evitar sequelas dessas doenças, como o retardo mental, a surdez e 
a cegueira. Vamos conhecer esses exames:

Teste do Pezinho: exame feito com sangue coletado do calca-
nhar do bebê. Permite descobrir doenças graves, como o hipoti-
reoidismo congênito (quando a glândula tireoide do recém-nasci-
do não é capaz de produzir quantidades adequadas de hormônios), 
a fenilcetonúria (doença do metabolismo) e as hemoglobinopatias 
(doenças que afetam o sangue).

Teste da Orelhinha: exame que mostra se o bebê tem algum 
problema de audição e surdez. 

Quando o bebê nasce no hospital, deve ser feito quando ele está 
quieto e dormindo, nas primeiras 48 horas de vida. Pode ser feito 
também depois de alguns meses de vida, em um serviço de saúde 
especializado do município.
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SAIBA MAIS...

Sobre esse assunto você também pode 
estudar neste material do Ministério da 
Saúde: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/triagem_neonatal.pdf

Outro tipo de doença congênita é a fi ssura labiopalatal. 
Pode ser chamada também de lábio leporino e fenda palatina. 
É uma abertura no lábio e no palato (ou céu da boca). O lado 
esquerdo e o direito não se juntam, fi ca uma linha aberta. É 
importante explicar para a família que esse problema tem 
uma boa solução com cirurgia e que precisa avisar logo 
a EMSI para que a cirurgia seja feita mais rapidamente 
possível, evitando complicações. Depois da cirurgia a criança 
faz acompanhamento com equipe de especialistas  e pode ter 
uma vida normal. Essa doença não atrapalha a capacidade 
mental e o crescimento da criança. Alguns cuidados devem 
ser feitos com relação aos dentes, alimentação e higiene. Tudo 
isso vai ser orientado pela EMSI e equipe multiprofi ssional 
de especialistas médicos, dentistas, fonoaudiólogos, 
nutricionistas, entre outros.

A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA 
FÍSICA E MENTAL

Teste do Olhinho: é conhecido também como exame do refl exo 
vermelho. Ele pode detectar diversos problemas nos olhos, como a 
catarata congênita. Pode ser feito no hospital ou na Unidade Básica 
de Saúde, pelo médico treinado, nos três primeiros anos de vida. 

As principais causas de defi ciências em crianças são:
Pré-natais: problemas durante a gestação, como remédios to-

mados pela mãe, tentativas de aborto mal sucedidas, perda de san-
gue durante a gestação, crises de hipertensão, problemas genéti-
cos na formação do feto.
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Perinatais: problema respiratório na hora do nascimento com 
diminuição ou falta de oxigênio no cérebro, que pode ser causado 
pelo cordão umbilical enrolado no pescoço, prematuridade ou so-
frimento do feto por ter passado da hora de nascer.

Pós-natais: parada cardíaca, infecção hospitalar, traumas, me-
ningite, doenças infectocontagiosas, doenças e síndromes genéti-
cas e outros problemas.

Além de todos os serviços e cuidados gerais, a criança com de-
fi ciência tem direito também de ser atendida pelo SUS nas suas 
necessidades específi cas de reabilitação, para viver com mais au-
tonomia. Por exemplo: serviços de reabilitação, aquisição de cadei-
ra de rodas, andador, muletas, aparelhos auditivos, óculos, bolsas 
de colostomia, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.

O SUS tem vários serviços especializados para pessoas com de-
fi ciência. 

As crianças com defi ciência têm necessidades semelhantes 
às de todas as crianças, de receber carinho, atenção e cuidados 
da família. Elas também se desenvolvem explorando o ambiente, 
brincando com outras crianças, ouvindo os adultos, observan-
do e imitando comportamentos. As crianças com defi ciência po-
dem acompanhar as atividades diárias da família, fi car com outras 
crianças, frequentar a escola, fazer atividade física e participar das 
brincadeiras de acordo com suas possibilidades. A família pode in-
centivar a criança a ter cada vez mais autonomia para vestir-se, 
comer, escovar os dentes e brincar.  

As famílias com crianças defi cientes precisam de muito apoio 
da EMSI e do AIS. A equipe de saúde e o Distrito Sanitário Especial 
Indígena (DSEI) devem oferecer todo apoio e informação para a 
família se adaptar a essa nova realidade. 

A PRIMEIRA INFÂNCIA
Chamamos de primeira infância uma fase muito importante da 

vida da criança, que vai até os cinco anos de idade. Todos os povos 
percebem que essa é uma fase de mudanças muito rápidas no cor-
po da criança e de muito aprendizado.
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No texto sobre Crescimento e Desenvolvimento vamos 
falar mais sobre isso. Os cientistas da área da pediatria e da 
pedagogia acreditam que nos primeiros cinco anos de vida 
o cérebro da criança se desenvolve muito rápido, porque ela 
está aprendendo uma quantidade muito grande de coisas, 
como andar e falar. Eles também acreditam que o jeito como 
os adultos criam a criança vai defi nir o jeito de ela ser, ou 
seja, sua personalidade. Por exemplo: quando a criança vive 
com uma família alegre e unida, ela se desenvolve melhor 
do que a criança que cresce em uma família agressiva ou 
triste. Para a criança, a maneira de aprender as coisas é 
brincando e observando os outros. Por isso é tão importante 
ela ter tempo e espaço para brincar, tomar sol, se relacionar 
com outras crianças, adultos e animais. O contato com a 
natureza, um bom sono e a alimentação também são 
fundamentais.

Neste site você pode conhecer o jeito de crescer e 
aprender das crianças de vários povos indígenas no Brasil:

http://pibmirim.socioambiental.org /como-vivem/
aprender

A CRIANÇA INDÍGENA
As crianças que vivem em Terras Indígenas com 

recursos naturais preservados e território grande 
têm uma vida muito boa: podem andar e brincar 
livremente, correr, subir em árvores, tomar banho 
no rio, construir vários brinquedos e inventar 
brincadeiras. Elas adoram coletar frutas, que é 
uma atividade divertida e nutritiva. As crianças 
indígenas que vivem em comunidades perto da 
cidade e de estradas não possuem tanto espaço 
para correr e brincar, mas inventam muitas 
brincadeiras e podem usar as casas, escolas e sede 
de associação indígena para se reunirem. 
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É importante orientar as crianças sobre alguns 
perigos na cidade, ruas e estradas, como o 
atropelamento, esgoto a céu aberto e acidentes 
com cães de rua, por exemplo.         

As brincadeiras contribuem para o 
desenvolvimento físico, mental, emocional e 
espiritual das crianças. Em muitas sociedades 
indígenas os pais fazem arquinhos e fl echinhas 
para os meninos brincarem. Eles matam 
gafanhotos e outros insetos, passarinhos e 
peixinhos, que assam e comem. Ao mesmo 
tempo em que se divertem, começam a exercitar 
a sua pontaria, para mais tarde, fl echar peixes e 
outros animais.

As meninas ganham de seus pais cuias para 
brincar, cestos pequenos e outros utensílios 
para acompanhar a mãe e trazer algum produto 
da roça ou da coleta. No caso do povo Karajá, 
por exemplo, elas também ganham bonecas de 
cerâmica. Atualmente muitas meninas ganham 
de seus pais bonecas da cidade e também 
inventam suas bonecas usando espigas de milho 
e outros objetos. Existem muitos brinquedos que 
são feitos pelas crianças, como as dobraduras 
de palha, formas de bichos usando barbante 
nas mãos, petecas de milho, peões, pernas-de-
pau, entre outros. As crianças também fazem 
brinquedos de madeira, como aviões e carros.

As crianças também brincam imitando os 
adultos, criando dramatizações em que cada 
pessoa representa um membro da família: pai, 
mãe, fi lhos, tios, tias, avós...
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Observe e registre o dia de uma criança em sua aldeia, desde que 
ela acorda pela manhã até ela ir dormir à noite. Depois, apresente 
seu registro em sala de aula, discuta e analise com seus colegas 
os momentos de brincar, os momentos de comer, quem cuida da 
criança, quem alimenta a criança... 

ATIVIDADE PROPOSTA

Cada povo indígena tem suas brincadeiras e 
esportes tradicionais, e o futebol também é um 
esporte muito apreciado pelos meninos e meninas, 
que costumam se reunir ao fi nal da tarde para jogar 
nas aldeias e comunidades.

Muitas vezes as crianças só querem saber de 
brincar, esquecendo-se de irem para casa para 
comer, por isso, um dos cuidados importantes 
que os pais podem ter com a criança é oferecer 
comida para elas, lembrá-las de comer! Embora 
elas também consigam se alimentar sozinhas 
coletando frutas ou matando alguns peixinhos para 
comer, é muito importante que a mãe da criança a 
chame, várias vezes ao dia, para se alimentar em 
casa, garantindo assim que a criança não fi que 
desnutrida.

DOENÇAS E AGRAVOS NA PRIMEIRA 
INFÂNCIA

Durante os primeiros cinco anos de vida, junto com todo o de-
senvolvimento do corpo e do cérebro, a criança entra em conta-
to com vários tipos de micro-organismos ou micróbios, como os 
vírus, bactérias, fungos ou protozoários. Para o conhecimento da 
biomedicina, nesta fase da vida o ser humano está produzindo 
muitos anticorpos para se defender de doenças causadas por mi-
cro-organismos. Os anticorpos são células que estão na corrente 
sanguínea. 
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Elas são como guerreiros, destroem os micro-organismos que 
conseguem entrar no corpo pelo ar, água, alimentos e pele.

A biomedicina criou vacinas que ajudam o corpo a produzir os 
anticorpos contra algumas doenças graves. Se a criança recebe to-
das as doses de vacinas corretamente, quando ela entrar em con-
tato com aquele micróbio não vai desenvolver a doença. No livro 
Saúde e Natureza você vai estudar com mais detalhes essas do-
enças e também o trabalho de imunização que deve ser feito pela 
equipe na sua comunidade.

Aqui você vai conhecer as vacinas que toda criança deve receber 
para fi car protegida contra muitos tipos de doenças que aparece-
ram depois do contato com o não-indígena.
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SINAIS DE PERIGO NA PRIMEIRA 
INFÂNCIA

Nas regiões mais afastadas pode demorar horas ou mesmo dias 
para o AIS conseguir se comunicar com a EMSI e remover um do-
ente para o Polo Base ou para a cidade. As crianças pequenas não 
conseguem contar o que estão sentindo. Por tudo isso, é importan-
te o AIS conhecer alguns sinais e sintomas de complicações das 
doenças em crianças, para entrar em contato logo com a EMSI.

Sinal é aquilo que pode ser percebido por outra 
pessoa sem o relato ou comunicação do doente. 
Pode ser uma imagem, som, cheiro, expressão 
facial ou gesto que o profi ssional de saúde enxerga, 
cheira, escuta e sente pela sua observação direta. 

Sintomas são os relatos, as queixas, aquilo que 
o doente conta, mas que só ele consegue perceber.
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O AIS e a EMSI podem explicar para as mães e famílias, em reu-
niões, atividades educativas e na visita domiciliar, esses sinais e 
sintomas de perigo. Assim, as famílias fi cam mais atentas e podem 
pedir ajuda se perceberem alguma coisa diferente com seus fi lhos. 
São vários os sinais e sintomas que podem aparecer nas crianças:

- Criança molinha, gemente, parada, com choro fraco, não mos-
tra interesse pelo que acontece ao seu redor, não olha quando 
é chamada

- Criança que vomita tudo: alimentos, líquidos e medicamentos
- Criança que não mama
- Criança com difi culdade para respirar: faz ruído ao respirar, a 

respiração é profunda e aparecem as costelas quando respira 
(tiragem intercostal), as narinas se abrem muito e se movi-
mentam rápido para respirar (batimento de asa de nariz)

- Criança com diarreia muito frequente: três ou mais evacua-
ções líquidas ou semilíquidas em 24 horas com sinais de de-
sidratação - irritada, com sede, olhos fundos, pele amolecida

- Criança com a pele muito amarelada (icterícia)
- Emagrecimento, pés inchados, palma da mão muito pálida
- Secreção (líquido ou pus) no ouvido
- Presença de placas brancas com mau cheiro na garganta
- Presença de bolhas com pus na garganta
- Nos bebês: umbigo vermelho com secreção (líquido ou pus)
- Presença de sangue nas fezes
- Febre alta, acima de 39ºC - risco de convulsão
- Peso baixo para a idade e desnutrição: quando uma criança 

desnutrida ou com anemia pega qualquer tipo de doença 
infecciosa (infecção respiratória aguda, doenças diarreicas, 
malária, tuberculose, dengue), o corpo dela está fraco para se 
recuperar dessa doença e ela piora mais rápido do que uma 
criança forte. Por isso, é preciso fi car bem alerta quando uma 
criança desnutrida pega qualquer doença infecciosa.

- Manchas brancas nos dentes e buraco nos dentes (cárie).
- Dor de dente e sangramento gengival.

Faça uma pesquisa com as mães da sua comunidade: quando 
a criança não está bem, quais são os sinais de perigo que elas 
conhecem? Quais são os acidentes mais comuns que acontecem 
com as crianças em sua aldeia ou área de abrangência? 

ATIVIDADE PROPOSTA
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ACIDENTES NA INFÂNCIA
Na Unidade sobre Urgências e Emergências, você vai estudar 

com mais detalhes os vários tipos de acidentes e as ações de pri-
meiros socorros que podem ser feitas pelo AIS e EMSI, na aldeia e 
no Polo Base, até a remoção do doente para um serviço de referên-
cia, se necessário. 

Em reuniões e visitas domiciliares, procure conversar com as 
famílias sobre os vários tipos de acidentes mais comuns com as 
crianças e o que pode ser feito para prevenir essas situações. Al-
guns acidentes são mais comuns em cada fase da vida da criança, 
vamos lembrar aqui:  

Acidentes mais comuns com recém nascidos:
• queimaduras com água do banho ou alimentos quentes.
• enforcamento com cordões de chupetas, fi tas e colares.
• sufocação ao dormir de barriga para baixo.
• afogamento no banho.
• intoxicação por erro na dose de medicamento.
• quedas da cama, rede, carrinho, trocador.

Acidentes que acontecem mais com bebês que engatinham e 
andam:

• intoxicações por medicamentos, produtos de limpeza, ratici-
das, inseticidas, plantas venenosas, óleo diesel, álcool que fi -
cam ao alcance das crianças.

• sufocação com sacos plásticos.
• choques em fi os e tomadas.
• mordeduras e picadas por animais peçonhentos (cobra, escor-

pião, aranha, abelha, vespa).
• ferimentos cortantes e perfurantes com faca, tesoura, terçado 

e outras ferramentas ao alcance das crianças.
• queimaduras na fogueira e fogão.
• ingestão ou inalação de pequenos objetos (semente, miçanga, 

brinquedo, moeda, tampinha, pedrinha).
• quedas de lugares altos.
• acidentes de carro, moto, barco, voadeira.
• afogamentos.

Acidentes mais comuns com a criança maior:
• quedas de árvores, casas, muros, brinquedos de velocidade 

(bicicletas, patins e skates)
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• acidentes com armas de fogo.
• queimaduras por fogos de artifício e fogueira.
• ferimentos cortantes e perfurantes com faca, tesoura, terçado 

e outras ferramentas.
• acidentes de carro, moto, barco e voadeira.
• afogamentos.
• ataque de cães e outros animais.
• queda com fratura e perda dental.

Nos próximos textos vamos estudar algumas doenças 
e agravos mais comuns na infância: desnutrição, anemia, 
doenças diarreicas, doenças respiratórias e cárie. Você vai 
pensar sobre o seu trabalho e da EMSI no acompanhamento 
e prevenção dessas doenças

ESPAÇO DE REGISTRO DE 
PALAVRAS NOVAS

Anote aqui palavras do texto que você não conhece e pesquise o 
signifi cado com seus professores, colegas e no dicionário.
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O QUE O AIS E AISAN DEVEM FAZER?
Para acompanhar as crianças recém-nascidas (0 a 28 dias):
• Conferir se os dados de identifi cação do nascimento estão na 

caderneta da criança. Registrar nos seus instrumentos de in-
formação se o nascimento foi na cidade ou na aldeia e lançar 
o nascimento no seu relatório mensal.

• Se você acompanhou o nascimento da criança na aldeia, além 
de registrar todas as informações sobre o parto, sobre a crian-
ça, seu peso e altura, você deve comunicar a equipe do Polo 
Base para providenciar os documentos da criança.

• Se a criança nasceu na cidade, no hospital, conferir se os 
pais estão com uma cópia da Declaração de Nascidos Vivos 
(DNV) para dar entrada na Certidão de Nascimento. Verifi car 
se a família tem dúvidas sobre a documentação que a criança 
tem direito.

• Perguntar se já foi feito o teste do pezinho e outros testes da 
Triagem Neonatal.

• Ver na caderneta da criança se já foram realizadas as vacinas 
BCG e hepatite B.

• Perguntar se a criança já evacuou e se está evacuando regu-
larmente.

• Conversar e observar junto com a mãe e a família as carac-
terísticas do corpo do recém-nascido: sua pele, cabeça, tó-
rax, abdome e genitálias. Perguntar sobre regurgitação, sono 
e choro. Orientar a família em suas dúvidas e preocupações. 
Passar logo para a EMSI qualquer coisa diferente do normal, 
as preocupações e dúvidas da família com a saúde do recém-
-nascido.

• Verifi car na visita domiciliar ou durante a pesagem do bebê a 
higiene do corpo, higiene da boca, presença de assaduras e 
cuidados com o coto umbilical.

• Verifi car e orientar sobre a higiene do ambiente e uso de água 
limpa para todas as atividades de higiene do bebê e dos cui-
dadores.

• Verifi car se a família e a mãe têm difi culdades ou dúvidas so-
bre aleitamento materno.

• Pesquisar e observar se os pais ou a família estão em alguma 
situação de risco, por exemplo: pais muito jovens, ausência 
das avós para ajudar, situação de uso abusivo de bebidas al-
coólicas, drogas ou violência na família. 
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Nesses casos você deve passar o caso para a EMSI e acompa-
nhar com mais atenção a criança

• Peso ao nascer: se a criança nasceu na aldeia você deve pesar 
e medir logo que puder, no primeiro dia de vida ou na primei-
ra semana. Anotar o peso e comprimento na caderneta da 
criança e avaliar o estado nutricional. Se tiver alguma proi-
bição cultural de sair de casa com a criança, converse com a 
mãe para você pesar o bebê dentro de casa, levando a balan-
ça onde a mãe está.

• Planejar uma avaliação e consulta da EMSI. Todo recém-nasci-
do deve ser avaliado pela EMSI da sua área de abrangência ou 
Polo Base. Pode ser na visita que a EMSI faz nas comunidades 
ou quando você encaminha para a Unidade Básica de Saúde. 
Quando a EMSI fi zer qualquer visita na aldeia, mesmo que 
seja um atendimento rápido, ela precisa avaliar e consultar 
os recém-nascidos e ajudar você com suas dúvidas sobre o 
acompanhamento deles.

• Manter comunicação constante com a EMSI, relatando qual-
quer alteração com a mãe ou com os recém-nascidos.

SOBRE OS DOCUMENTOS QUE A CRIANÇA 
TEM DIREITO

1. Declaração de Nascido Vivo (DNV): é o documento 
preenchido pela equipe do serviço de saúde onde a 
criança nasceu. A via amarela da DNV deve ser entregue 
aos pais. Quando a criança nasce na cidade, a DNV é 
emitida pela equipe de saúde do hospital ou maternidade 
em que a criança nasceu. Nos partos tradicionais que 
acontecem dentro das terras indígenas é função da EMSI 
a avaliação do recém-nascido, o preenchimento da DNV 
e a entrega de uma via para os pais. Em muitos DSEIs a 
equipe faz a DNV durante as etapas de imunização.

Este documento é lançado no Sistema de Informações 
sobre Nascidos Vivos (Sinasc) do Brasil. Serve para 
avaliar o pré-natal, assistência ao parto e a vitalidade do 
bebê ao nascer. 

2. Certidão de Nascimento: a via amarela da DNV 
deve ser levada ao cartório para ser feito o Registro Civil 
de Nascimento e emitida a Certidão de Nascimento da 
criança, que fi ca com os pais. 
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Os pais devem levar também seus documentos de 
identifi cação (RG, certidão de nascimento ou o registro 
da Funai) 

• Onde fazer a Certidão de Nascimento? 
No cartório de registro civil do município onde a 

pessoa nasceu ou reside, nas unidades interligadas 
das maternidades que ofereçam esse serviço ou nos 
mutirões. 

• É possível colocar o povo/etnia na certidão de 
nascimento?

Na certidão poderá constar a declaração como 
indígena e o respectivo povo/etnia. O nome da aldeia 
poderá constar como local de nascimento, juntamente 
com o município. Além disso, o povo/etnia pode ser 
lançado como sobrenome.

3. Documento da FUNAI: é chamado de Registro 
Administrativo de Nascimento de Indígena - RANI. 
Quando a criança não tem a Declaração de Nascido 
Vivo, os pais devem solicitar na Funai o RANI para levar 
ao cartório e dar entrada na Certidão de Nascimento.

Fonte: Cartilha “Registro civil de nascimento para povos indígenas 
no Brasil”, 2014 http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/
cgpds/2014/pdf/Registro%20Civil%20de%20Nascimento%20
para%20Povos%20Ind%C3%ADgenas.pdfn

Para acompanhar todas as crianças
• Conferir na caderneta da criança se o esquema de vacinação 

está em dia
• Se você foi capacitado pela EMSI, fazer a medida de peso e es-

tatura de todas as crianças de até cinco anos, mensalmente. 
Registrar as medidas nos instrumentos de informação. Ava-
liar como está o gráfi co de crescimento e desenvolvimento 
e orientar a família quando a criança está acima do peso ou 
abaixo do peso.

• Observar o relacionamento da mãe e outros cuidadores com 
a criança. 

• Pesquisar e observar pais em situação de risco, por exemplo: 
pais muito jovens, ausência das avós para ajudar, situação de 
uso abusivo de bebidas alcoólicas, drogas ou violência na fa-
mília.

• Observar situações de risco para a criança adoecer ou sofrer 
acidentes.
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• Observar sinais de perigo e de complicações das doenças 
mais comuns da infância. 

• Conversar diariamente com a EMSI sobre as crianças doentes, 
via rádio ou outro meio de comunicação. Passar os casos no-
vos e os doentes em tratamento ou acompanhamento.

• Pesquisar quem são os cuidadores da criança, além da mãe: 
mulheres mais experientes, avós, tias, irmã mais velha. Co-
nhecer os cuidados e práticas tradicionais com as crianças, 
dentro das possibilidades da sua função social na comunida-
de. 

• Explicar para o profi ssional de saúde não indígena que vai 
trabalhar em sua aldeia sobre esses conhecimentos e regras 
que ele também deve conhecer e respeitar, sempre dialogan-
do com a família sobre as melhores formas de unir os vários 
tipos de conhecimentos e cuidados. Você, como agente de 
saúde da comunidade, também ajuda muito a EMSI, ensi-
nando, aconselhando e alertando o profi ssional de saúde que 
ainda não conhece seu povo. Todo tempo estamos trocando 
conhecimentos!

• Organizar as rodas de conversa com a comunidade, junto com 
lideranças, mulheres mais experientes, professores indígenas 
e profi ssionais da EMSI. Muitos assuntos podem ser traba-
lhados: os cuidados tradicionais com as crianças, os cuidados 
da biomedicina, a prevenção e o tratamento de doenças, si-
nais de perigo das doenças mais comuns da infância. Ajudar 
a comunidade a trocar informações, tanto do conhecimento 
da medicina ocidental, como do conhecimento tradicional do 
seu povo. Pode ser na casa, na escola, ou outro espaço onde a 
comunidade costuma se reunir!

Recém-nascido chegando na comunidade após um parto na 
cidade: o que o AIS deve procurar saber com os pais? A mãe 
trouxe fraldas descartáveis da cidade e chamou o AIS para 
mostrar que a pele da virilha do bebê está com assadura. E agora, 
o que você faz? Outra criança nasceu na aldeia, está saudável 
e você quer pesar o bebê. A avó da criança disse que o bebê 
não pode sair de casa até completar dois meses. E agora, o que 
você faz? O que você precisa observar em um bebê que nasce 
na aldeia? Você quer fazer uma conversa com as mulheres sobre 
os cuidados com o recém-nascido. Como você vai organizar 
essa conversa? Que assuntos precisam aparecer? Quem você vai 
convidar para te ajudar? 

comunidade

ATIVIDADE PROPOSTA
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Neste texto, nós estudamos sobre:
- As características físicas e biológicas da criança recém-

nascida e na primeira infância.
- Os cuidados tradicionais nessa fase da vida.
- Os cuidados da biomedicina nessa fase da vida.
- Sinais de perigo e complicações.
- O trabalho do AIS e da EMSI no acompanhamento dos 

recém-nascidos e primeira infância.

Neste texto, nós estudamos sobre:
- As características físicas e biológicas da criança recém-

nascida e na primeira infância.
- Os cuidados tradicionais nessa fase da vida.
- Os cuidados da biomedicina nessa fase da vida.
- Sinais de perigo e complicações.
- O trabalho do AIS e da EMSI no acompanhamento dos 

recém-nascidos e primeira infância.
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CRESCIMENTO E 
DESENVOLVIMENTO 
NA INFÂNCIA

TEXTO 3

neste texto vamos conversar sobre o crescimento e desenvol-
vimento das crianças. Para acompanharmos o crescimento e 
desenvolvimento das crianças é muito importante avaliar o 

desenvolvimento físico e intelectual, a situação nutricional, a re-
lação com a família e com os amigos. Em geral, os pais ou avós 
sabem como está se desenvolvendo a criança; se ela está com pro-
blemas ou se está tudo bem. As crianças que fi cam doentes mui-
tas vezes, demoram a sarar de uma gripe, não andam ou falam no 
tempo certo, não se alimentam bem ou não brincam com as outras 
crianças logo chamam a atenção da família. É muito importante a 
equipe acompanhar, desde o nascimento, o crescimento e o desen-
volvimento das crianças. Com isso, conseguimos prevenir doenças 
ou fazer rapidamente um diagnóstico e tratar a criança, se houver 
algum problema. 

Para alguns povos indígenas, como os Guarani, é muito impor-
tante, para que a criança se desenvolva em todo o seu potencial, 
brincar com as outras crianças, pisar no chão de terra e sentir o 
frio, o calor, a umidade, o vento... Com isso e com as orientações, as 
rezas e danças na Opy (casa de reza) ela pode entender a relação 
entre a natureza, o homem e o mundo espiritual. 

Cada povo tem um jeito de acompanhar e ajudar a criança a ter 
um bom crescimento e desenvolvimento. Alguns amarram cipós 
e raízes nos pés e joelhos das crianças para que elas andem com 
segurança e equilíbrio. Outros usam pinturas e resinas para prote-
gê-las dos maus espíritos.

Vanessa Moreira Haquim, Anabele Pires Santos, Mariana Maciel Queiroz, 
Sofia Beatriz Machado de Mendonça e Maurício Soares Leite.
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Procure saber junto aos mais velhos, homens e mulheres de sua 
aldeia sobre os cuidados destinados às crianças pequenas para 
que elas tenham um bom desenvolvimento. Faça um relatório 
sobre a sua pesquisa e apresente-o na próxima etapa.

ATIVIDADE PROPOSTA

Como já vimos nos textos anteriores, para uma criança fi car for-
te e se desenvolver bem é preciso que ela tenha uma boa alimen-
tação. Um jeito de acompanhar a criança é observar se o seu cres-
cimento está adequado e avaliar a sua situação nutricional. Esse 
trabalho é feito pesando e medindo a criança e acompanhando sua 
alimentação. Essas ações de pesar e medir as crianças fazem parte 
da Vigilância Alimentar e Nutricional. Os dados sobre a criança são 
organizados dentro do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricio-
nal, o SISVAN Indígena.

VIGILÂNCIA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL - VAN INDÍGENA

Vigilância Alimentar e Nutricional nada mais é do que vigiar, 
ou seja, estar atento à sua população para saber se ela apresenta 
algum problema relacionado a alimentação ou nutrição.

Para ajudar a organizar as informações sobre alimentação e nu-
trição que são coletadas nas aldeias, a equipe deve analisar os da-
dos coletados e assim, identifi car as pessoas ou grupos com maior 
risco alimentar e nutricional, ou seja, pessoas desnutridas ou com 
excesso de peso porque não estão se alimentando bem. Esses da-
dos também podem ajudar as comunidades, as equipes de saúde e 
o DSEI na busca de soluções para os problemas identifi cados.

Toda a equipe de saúde deve estar envolvida 
na coleta de informações sobre a situação 
nutricional e alimentar das crianças, adultos, 
gestantes e idosos. A responsabilidade sobre a 
vigilância deve ser uma preocupação de todos os 
profi ssionais da EMSI. 

Os Agentes Indígenas de Saúde têm um papel 
muito importante neste trabalho!
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Informações que fazem parte da VAN:
• Identifi cação: número da casa, nome da criança, nome da 

mãe, gênero, data de nascimento e idade.
• Tipo de acompanhamento: visita domiciliar, consulta ou pe-

sagem coletiva.
• Benefícios sociais: recebimento de Bolsa Família, cesta básica 

etc.
• Antropometria: peso, estatura/comprimento.
• Estado nutricional: classifi cado pelas medidas antropométri-

cas.
• Aleitamento materno: saber se o aleitamento é exclusivo, 

predominante, alimentação complementar ou se não recebe 
leite materno.

• Suplementação: informações sobre suplementação de ferro e 
vitamina A.

Existem instrumentos próprios para registrar todas essas infor-
mações como, por exemplo, o mapa diário de acompanhamento de 
crianças.

Também existem instrumentos para o registro das informações 
dos adultos, gestantes e idosos.

Procure conhecer esses mapas junto 
com a sua equipe!

Quando verifi camos a situação nutricional de uma pessoa, esta-
mos conhecendo seu estado nutricional. 

Estado nutricional é a situação de nutrição de uma pessoa. O 
estado nutricional é resultado da quantidade de alimentos que 
comemos e da quantidade de energia que gastamos para fazer as 
atividades do dia a dia, como por exemplo andar, caçar, trabalhar, 
brincar etc. 

Exemplo:
• O corpo de uma pessoa está equilibrado quando os alimentos 

que ela consome são sufi cientes para dar toda energia de que 
ela precisa. 

• Uma pessoa que come pouco e faz muita atividade física pode 
fi car desnutrida, ou seja, o seu corpo vai estar em desequilí-
brio nutricional.
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FIGURA 18: estado nutricional

O estado nutricional também pode ser prejudicado por alguma 
doença. Por exemplo: quando estamos com febre ou alguma infec-
ção, não conseguimos comer direito e o nosso corpo gasta muita 
energia para tentar se recuperar. Quando estamos com cárie e dor 
de dente, também não nos alimentamos direito. Nessas situações 
podemos perder peso e fi car mais fracos.

Perfi l nutricional: o perfi l nutricional se refere à situação nutri-
cional de uma população, diferentemente do estado nutricional, 
que é a avaliação de uma pessoa. Podemos verifi car o perfi l nutri-
cional de diferentes grupos como, por exemplo:

• uma aldeia inteira (crianças, jovens, adultos, gestantes e ido-
sos).

• um povo inteiro (todas as aldeias de um povo).
• crianças de um povo (somente as crianças de um determina-

do povo).

• Uma pessoa que come demais e faz pouca atividade física 
vai fi car com obesidade porque não gasta toda a energia que 
consumiu nos alimentos. Além da obesidade, ela pode ter 
outras doenças como hipertensão, diabetes e problemas no 
coração. 
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MAS POR QUÊ CONHECER E MONITORAR O PERFIL 
NUTRICIONAL DOS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL?
Em primeiro lugar, dissemos aqui que entendemos que o perfil 
nutricional de uma população descreve detalhadamente o estado 
nutricional dos diferentes grupos de uma população (crianças, 
adolescentes, mulheres, homens, idosos, por exemplo). Assim, 
busca-se identificar que tipo de problema ligado à alimentação 
e nutrição acontece, quais são os grupos atingidos, e em que 
proporção isso acontece.
Para entendermos a importância de conhecermos e 
monitorarmos o perfil nutricional dos povos indígenas no 
Brasil, precisamos lembrar que estes povos são, por diversos 
motivos, particularmente vulneráveis à ocorrência de problemas 
nutricionais, como a desnutrição, a anemia e a obesidade. 
Isto quer dizer que, como já vimos no texto sobre o perfil 
epidemiológico dos povos indígenas em nosso país, os povos 
indígenas geralmente são mais atingidos por estes problemas 
que o restante da população brasileira, ou seja, que os não 
indígenas.
Entre os motivos para esta desigualdade estão as intensas 
mudanças que estes povos vêm enfrentando desde os primeiros 
contatos com os não indígenas. Estas mudanças acabam 
afetando negativamente seus modos de vida e suas condições 
de saúde, de alimentação e de nutrição. Elas incluem a perda 
de grande parte de seus territórios tradicionais e o esgotamento 
progressivo dos recursos naturais dos territórios que ocupam. 
Também incluem a contaminação dos solos e das fontes de água 
por microorganismos e parasitos intestinais e a ocorrência de 
muitas doenças infecciosas e parasitárias. 
Por estas razões é especialmente importante o acompanhamento 
dos perfis de nutrição dos povos indígenas. Assim é possível 
saber quais são os problemas de alimentação e nutrição que 
enfrentam, e quem é atingido. Também é possível saber os 
motivos destes problemas. A partir daí, a comunidade e a equipe 
podem tratar quem está sendo atingido e pensar em soluções 
para prevenir que outras pessoas sejam afetadas.

PARA REFLETIR
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FIGURA 19: fl uxo da VAN

Os dados coletados da VAN seguem o mesmo caminho de gran-
de parte das informações geradas pela equipe nas ações de vigilân-
cia da saúde.

O ideal é que as informações voltem para as aldeias de forma 
consolidada. É importante que as comunidades saibam e compre-
endam o que está acontecendo com suas crianças.
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FIGURA 20: crianças indígenas na aldeia

É na aldeia que as crianças são pesadas pela Equipe Multidisci-
plinar de Saúde Indígena (EMSI). Geralmente é o Agente Indígena 
de Saúde (AIS) que realiza essa função em sua aldeia. A pesagem 
das crianças pode acontecer na Unidade Básica de Saúde, no Posti-
nho, no centro da aldeia, na casa do AIS ou dentro das casas das fa-
mílias. Na aldeia, é importante que o AIS identifi que todas as crian-
ças que está pesando e também as que não estão sendo pesadas 
todo mês. Dessa forma é possível procurar entender o motivo da 
falha no acompanhamento.

Existem alguns casos em que uma família não pode sair com sua 
criança para fora da casa; principalmente as crianças com pouco 
tempo de vida, pois ainda estão muito frágeis e podem adoecer. 
Nessas situações, a equipe deve realizar o acompanhamento na 
casa da criança.

Na aldeia, é importante que o AIS registre todos os dados de 
pesagem das crianças no mapa diário ou em outro instrumento de 
registro utilizado no DSEI, além de registrar no cartão da criança.

Conhecer o perfi l nutricional da aldeia é uma ferramenta impor-
tante para identifi car o surgimento de doenças como desnutrição, 
diarreia, pneumonia, dentre outras. Todas as informações devem 
ser encaminhadas para a equipe do Polo Base.

NA ALDEIA

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO NA INFÂNCIA  75



FIGURA 21: Equipe 
Multidisciplinar de 
Saúde Indígena

NO POLO BASE

NO DSEI

No Polo Base, é muito importante que a equipe esteja atenta ao 
preenchimento dos mapas para identifi car erros que possam es-
tar ocorrendo, como por exemplo a diminuição da altura de uma 
criança de um mês para o outro, grandes alterações de peso de um 
mês para o outro, erros na classifi cação do estado nutricional e na 
classifi cação do aleitamento materno. A partir desse acompanha-
mento a EMSI deverá planejar atividades de acordo com a situação 
nutricional e alimentar encontrada na sua área.

É importante conhecer o perfi l nutricional da sua população!

É no DSEI que os dados serão consolidados e avaliados pela 
equipe e pelo nutricionista. Além do AIS, da EMSI e da equipe do 
Distrito, o nutricionista também tem a responsabilidade de olhar o 
estado nutricional de todas as crianças das aldeias e Polos Base e, 
assim, verifi car como está o acompanhamento das equipes sobre 
a situação da segurança alimentar e nutricional das comunidades, 
identifi cando os principais problemas do DSEI.

A EMSI não precisa esperar o retorno do nutricionista 
do DSEI para verifi car o estado nutricional da população. 
A equipe pode e deve conhecer a situação nutricional das 
crianças de sua área.
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É muito importante que as comunidades também acompanhem 
todas essas informações. A EMSI deve mostrar a situação nutricio-
nal e alimentar para as comunidades. A partir dessas informações, 
as comunidades poderão refl etir e propor ações e mudanças, quando 
necessário.

Exemplo: 
A EMSI deve informar as comunidades sobre:
• quantidade de crianças com peso adequado.
• quantidade de crianças com baixo peso e muito baixo peso para 

idade.
• quantidade de crianças com peso elevado para idade.

É importante que o AIS converse com o restante da equipe de saú-
de para que juntos pensem sobre a melhor forma de mostrar essas 
informações para a comunidade. Depois de mostrar a situação nu-
tricional das crianças para a comunidade, a EMSI deve descobrir se 
a comunidade percebe essa situação como um problema. É preciso 
conversar com a comunidade sobre as possíveis causas dos proble-
mas identifi cados e pensar em soluções para os problemas.

Como já vimos em outro momento, é importante envolver outros 
setores, além da saúde, para ajudar na melhoria das condições ali-
mentares e nutricionais de uma criança ou de uma comunidade. Por 
exemplo, podemos envolver a escola, lideranças e especialistas indí-
genas para tentar achar soluções para as crianças que estão desnu-
tridas em uma aldeia.

1. De quanto em quanto tempo você pesa e mede as crianças da 
sua aldeia?
2. Em quais instrumentos você registra os dados de peso e altura 
das crianças?
3. Você já realizou alguma conversa com a sua comunidade sobre 
o estado nutricional das crianças? Conte como foi.

ATIVIDADE PROPOSTA
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AS FASES DA VIDA QUE FAZEM 
PARTE DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL

ANTROPOMETRIA 

Todas as fases da vida fazem parte da VAN, mas neste texto 
vamos destacar apenas a avaliação nutricional das crianças meno-
res de cinco anos de idade. Segue abaixo um quadro com as faixas 
etárias que fazem parte de cada fase da vida:

Agora que vimos como é organizado a Vigilância Alimentar e 
Nutricional Indígena, vamos aprender sobre as técnicas corretas 
para identifi car o estado nutricional das pessoas e da comunidade. 

Para identifi car o estado nutricional das pessoas precisamos co-
nhecer os equipamentos e as técnicas corretas. Vamos ver que é 
pelas medidas do corpo, técnica chamada de antropometria, que 
podemos conhecer nossa situação nutricional.

Antropometria é uma palavra que vem da união de duas pala-
vras do latim: antropo = homem e metria = medida. Ou seja, me-
dida do homem. Essa palavra será usada para indicar as medidas 
de peso e altura/estatura ou comprimento. Essas medidas irão nos 
ajudar a verifi car o estado nutricional das pessoas.
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Peso: O peso é a soma de todas as partes 
do corpo, como os ossos, a pele, os órgãos, os 
músculos, a gordura etc. O peso pode variar 
muito conforme a situação de saúde de uma 
pessoa. Ele é um bom marcador para mostrar 
se a pessoa está com problemas nutricionais.

Altura ou estatura: A altura mostra o 
crescimento do corpo humano. A medida 
da altura também é um bom marcador para 
mostrar se a criança está com problemas 
nutricionais, pois se não se alimentar bem, 
não crescerá adequadamente.

Embora pesar e medir sejam técnicas que parecem simples, er-
ros nas medidas são muito comuns. O que interfere muito na inter-
pretação da situação nutricional. Para diminuir os erros, é neces-
sário que toda equipe seja capacitada para a utilização correta dos 
equipamentos. 

Os principais problemas relacionados aos erros nas medidas an-
tropométricas são:

• criança agitada no momento do exame.
• uso de balança ou régua inadequadas ou em más condições 

de uso.
• erros de leitura do valor do peso ou da altura.
• erros no registro nas planilhas.

Se você já sabe pesar e medir as crianças, você pode verifi car 
abaixo se está fazendo todos os passos da maneira correta. Caso 
você ainda não tenha aprendido essas técnicas, vamos verifi cá-las 
agora.

Para verifi car o peso:
Para a pesagem, podemos utilizar vários tipos de balanças.

É importante conhecer bem a diferenças entre as balanças!
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BALANÇA SUSPENSA
Também conhecida como “can-

guru”, “tipo gancho” ou “tipo mola”. 
Essa balança é muito utilizada em 
Terras Indígenas e serve para verifi -
car o peso das crianças menores de 
cinco anos. Essa balança é bastante 
utilizada pela facilidade de uso, de 
transporte e por poder ser fi xada em 
diversos lugares (dentro de casa, 
em árvores etc).

Cuidados com a balança suspen-
sa:

1) Certifi que-se de que a balan-
ça está bem fi xada e na altura 
adequada para realizar a leitu-
ra, evitando que a criança en-
coste os pés no chão.

2) Colocar a calçola no gancho 
em “W”. É necessário que a 
equipe possua calçolas em 
quantidade e de tamanhos di-

FIGURA 22: Balança 
suspensa

ferentes, conforme o tamanho da criança. É importan-
te que a calçola seja trocada todas as vezes que ocorra 
contaminação com secreções (urina e fezes) ou quando 
a criança tiver alguma lesão de pele.

3) Calibrar a balança, girando leve e lentamente o calibra-
dor até que o ponteiro esteja nivelado com a posição 
zero da escala numérica. Para ajudar a verifi car se a cali-
bração está correta, utilize 1Kg exato de feijão ou 1Kg de 
qualquer outro alimento.

4) Colocar a criança na calçola com a ajuda da mãe ou res-
ponsável ou de outro profi ssional. A criança deve estar 
nua e sem enfeites.

5) Realizar a leitura no momento em que a criança estiver 
parada. Orientar a mãe ou o responsável a fi car próximo, 
sem tocar na criança e no equipamento.

6) Retirar a criança da balança.
7) Registrar o peso nos instrumentos adequados.

Importante: a leitura deve ser realizada com o ponteiro ao 
nível dos olhos do examinador.
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BALANÇA TIPO BERÇO 
Também conhecida como balança digital ou mecânica, 

serve para verifi car o peso das crianças menores de dois 
anos.

FIGURA 23: Balança  tipo berço mecânica

Cuidados com a balança tipo berço mecânica: 
1) É importante estar atento e ver se a balança está 

apoiada sobre uma superfície plana, fi rme e lisa. Forrar 
o prato antes de calibrar para evitar erros na pesagem. 
O forro do prato deve ser trocado a cada pesagem.

2) Verifi car se a balança está travada. Logo em seguida, 
destravar a balança.

3) Observar se a balança está calibrada (a agulha do 
braço e o fi el devem estar na mesma linha horizontal). 
Caso contrário, girar leve e lentamente o calibrador, 
até que a agulha do braço e o fi el estejam nivelados.

4) Após constatar que a balança está calibrada, ela deve 
ser travada. A calibração deve ser realizada antes de 
cada pesagem. 

5) Colocar a criança despida no centro do prato da ba-
lança, sentada ou deitada, de modo a distribuir o peso 
igualmente. Destravar a balança, mantendo a criança 
parada o máximo possível nessa posição. Orientar a 
mãe ou responsável a manter-se próximo da balança, 
sem tocar na criança e no equipamento.

6) Mover os cursores sobre a escala numérica: primeiro 
o maior, para os quilos; depois o menor, para os gra-
mas. 
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FIGURA 24: Balança  tipo berço digital

7) Esperar até que a agulha do braço e o fi el estejam nive-
lados.

8) Travar a balança, evitando que sua mola desgaste e as-
segurando o bom funcionamento do equipamento.

9) Realizar a leitura de frente para o equipamento, para 
visualizar melhor os valores apontados pelos cursores.

10) Retirar a criança e retornar os cursores ao zero na es-
cala numérica.

11) Registrar o peso nos instrumentos adequados.

Fonte: Ministério da Saúde, 2004.

Cuidados com a balança tipo berço digital:
1) Ligar a balança antes de colocar a criança. Esperar até 

que o visor mostre o número zero.
2) Forrar o prato. O forro do prato deve ser trocado a cada 

pesagem. Tarar (zerar) a balança após a colocação do 
forro.

3) Colocar a criança despida no centro do prato da balan-
ça, sentada ou deitada, de modo que o peso fi que bem 
distribuído. Manter a criança parada o maior tempo 
possível nessa posição.

4) Aguardar que o valor do peso esteja fi xado no visor e 
realizar a leitura.

5) Registrar o peso nos instrumentos adequados.
6) Verifi car no visor se o valor retornou ao zero. 
7) Registrar o peso nos instrumentos adequados.
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3) Observar se a balança está calibrada (a agulha do 
braço e o fi el devem estar na mesma linha horizontal). 
Caso contrário, girar leve e lentamente o calibrador, até 
que a agulha do braço e o fi el estejam nivelados. 

4) Após constatar que a balança está calibrada, ela deve 
ser travada.

5) Posicionar a pessoa de costas para a balança, descalça, 
com o mínimo de roupa possível, no centro do equipa-
mento, ereta, com os pés juntos e os braços estendidos 
ao longo do corpo. Manter a pessoa parada nessa po-
sição.

6) Destravar a balança.
7) Mover os cursores sobre a escala numérica: primeiro o 

maior para, os quilos; depois o menor, para os gramas.
8) Até que a agulha do braço e o fi el estejam nivelados.
9) Travar a balança, evitando, assim, que sua mola des-

gaste e assegurando o bom funcionamento do equipa-
mento.

10) Registrar o peso nos instrumentos adequados.
Fonte: Ministério da Saúde, 2004.

BALANÇA TIPO 
PLATAFORMA 

Também conhecida 
como digital, mecânica ou 
portátil, esse tipo de ba-
lança serve para verifi car o 
peso das crianças maiores 
de dois anos, jovens, adul-
tos, gestantes e idosos.

FIGURA 25: balança tipo plataforma 
mecânica

Cuidados com a balan-
ça tipo plataforma mecâ-
nica: 

1) É importante estar 
atento e ver se a ba-
lança está afastada 
da parede e nivelada 
em relação ao piso.

2) Verifi car se a balan-
ça está travada. Des-
travar a balança.
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FIGURA 26: balança tipo 
plataforma digital

Cuidados com a balança 
tipo plataforma digital:

1) Ligar a balança an-
tes de posicionar nela 
a criança ou o adulto 
e esperar que o visor 
mostre o número zero.

2) Posicionar a criança 
ou o adulto de costas 
para a balança, no cen-
tro do equipamento, 
descalço, com o mí-
nimo de roupa possí-
vel, ereto, com os pés 
juntos e os braços es-
tendidos ao longo do 
corpo.

3) Manter a criança ou 
o adulto parado nessa 
posição.

4) Realizar a leitura após 
o valor estar fi xado no visor.

5) Registrar o peso nos instrumentos adequados.
6) Retirar a criança ou o adulto da balança.
7) Verifi car se o visor voltou a marcar zero.
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FIGURA 27: Pesando crianças menores de 2 anos
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FIGURA 28: Pesando crianças maiores de 2 anos, adolescentes e adultos
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Para conhecer: as 
posições horizontal 
e vertical

FIGURA 29: horizontal e vertical

FIGURA 30: Antropômetro horizontal

Para verifi car a altura ou a estatura, podemos utilizar 2 tipos de 
réguas:

RÉGUA DE MEDIR CRIANÇA OU ANTROPÔMETRO 
HORIZONTAL OU INFANTÔMETRO

É o instrumento mais adequado para medir o comprimento 
das crianças menores de dois anos. É necessária a ajuda de pelo 
menos duas pessoas para realizar essa medida.

Para verifi car a altura ou estatura
Quando a medida do corpo é realizada com a pessoa em pé, ela 

é chamada de altura ou estatura. Esse tipo de medida é utilizado 
para crianças maiores de dois anos, jovens, adultos, gestantes e 
idosos. Quando a medida do corpo é realizada com a pessoa dei-
tada, ela é chamada de comprimento. Esse tipo de medida é utili-
zado em crianças menores de dois anos. A medida da altura ou do 
comprimento pode ser feita com o uso de antropômetros (réguas 
antropométricas) verticais ou horizontais ou com o uso de fi tas 
métricas inelásticas, fi xadas em uma superfície plana.

horizontal
vertical
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Cuidados com o antropômetro horizontal:
1) Verifi car se o antropômetro está apoiado em uma 

superfície fi rme e plana. Ele pode ser apoiado sobre uma 
mesa fi rme e lisa ou no chão.

2) Deitar a criança no centro do antropômetro. A criança 
deve estar nua, descalça e sem enfeites, principalmente na 
cabeça. 

3) Apoiar a cabeça fi rmemente contra a parte fi xa do 
equipamento, com o pescoço reto e o queixo afastado do 
peito. Os ombros devem estar totalmente em contato com a 
superfície de apoio do antropômetro (mesa, maca ou solo) 
e os braços estendidos ao longo do corpo. Para manter a 
criança nessa posição, pode ser necessária a ajuda da mãe 
ou de outra pessoa.

4) As nádegas, joelhos e calcanhares devem estar em 
contato com a superfície que apoia o equipamento; os 
braços permanecem estendidos ao longo do corpo.

5) Pressionar, cuidadosamente, os joelhos da criança 
para baixo, com uma das mãos, de modo que eles fi quem 
estendidos. Unir os pés, fazendo um ângulo reto com as 
pernas. Levar a parte móvel do equipamento até a planta 
dos pés, com cuidado para que não se mexam. Realizar a 
leitura do  comprimento nessa posição.

6) Registrar o valor medido nos instrumentos adequados. 

Observação: Caso a parte móvel da régua se desprenda, 
fi que atento para colocá-la na posição correta, conforme a 
imagem.
Fonte: Ministério da Saúde, 2004
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FIGURA 31: Medindo crianças menores de 2 anos
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Cuidados com o antropômetro vertical:
1) Verificar se o antropômetro está fixado numa parede lisa e sem 

rodapé, em um local plano.
2) Posicionar a pessoa descalça e com a cabeça livre de enfeites 

no centro do equipamento. Mantê-la de pé, ereta, com os joelhos 
esticados e os braços estendidos ao longo do corpo, com a cabeça 
erguida, olhando para um ponto fixo na altura dos olhos.

3) Encostar os calcanhares, ombros e nádegas na parede.
4) Os ossos internos dos calcanhares devem se tocar, bem como 

a parte interna de ambos os  joelhos. Unir os pés, fazendo um ângulo 
reto com as pernas.

5) Abaixar a parte móvel do equipamento, fixando-a contra a 
cabeça, com pressão sufi ciente para comprimir o cabelo. Retirar a 
pessoa quando tiver certeza de que a mesma não se moveu.

6) Realizar a leitura da estatura, sem soltar a parte móvel do 
equipamento.

7) Registrar o valor medido nos instrumentos adequados.

Observação: Os cuidados para realizar a medida da altura nas 
réguas que estão junto às balanças devem ser os mesmos.
Fonte: Ministério da Saúde, 2004

FIGURA 32: Antropômetro vertical

ANTROPÔMETRO 
VERTICAL OU 
ESTADIÔMETRO

É o instrumento mais 
adequado para medir a 
estatura das crianças maiores 
de dois anos, jovens, adultos, 
gestantes e idosos. São vários 
os tipos de equipamentos 
para a medição da estatura. 
Ele pode ser portátil, podendo 
ser transportado para vários 
lugares, ou fi xo. 
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FIGURA 33: Medindo crianças maiores de 2 anos, adolescentes e adultos
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Na medição da estatura com fi ta 
métrica, devemos ter os mesmos 
cuidados na observação do valor 
da medida. A fi ta métrica pode 
ser fi xada em uma mesa para 
medir crianças menores de 2 anos 
ou fi xada na parede para medir 
crianças maiores de 2 anos.  

É importante fi xar bem a fi ta 
em uma parede ou mesa que seja 
bem nivelada, ou seja, onde não 
haja nada pendurado ou colado 
e que não tenha rachaduras que 
possam deixar a fi ta torta. Também 
é importante procurar fi xar a fi ta 
onde o chão esteja nivelado e 
sem rodapé, pois caso haja algum 
buraco ou inclinação a medida da 
altura será prejudicada. 

FITA MÉTRICA 

FIGURA 34: Medindo com a 
fi ta métrica

Deve-se usar fi ta métrica metálica ou de fi bra de vidro inelástica 
e fl exível (a mesma usada no pré-natal), pois as de tecido podem 
esgarçar e acabam alterando o valor real da medida. 

Cuidados no uso da fi ta métrica:
1) Posicionar a pessoa descalça e com a cabeça livre de 

enfeites no centro da fi ta. Mantê-la de pé, ereta, com os joelhos 
esticados, os braços estendidos ao longo do corpo, com a cabeça 
erguida, olhando para um ponto fixo na altura dos olhos.

2) Encostar os calcanhares, ombros e nádegas na parede.
3) Os ossos internos dos calcanhares devem se tocar, bem 

como a parte interna de ambos os joelhos. Unir os pés, fazendo 
um ângulo reto com as pernas.

4) Para ajudar a visualizar o valor da medida, você pode utilizar 
um esquadro ou um livro de capa dura, fixando-o contra a cabeça, 
com pressão suficiente para comprimir o cabelo. Retirar a pessoa 
quando tiver certeza de que a mesma não se moveu.

Observações: O esquadro pode ser feito de madeira, com 
cuidado para que seja bem nivelado. Para medir com o livro, ele 
deve ser posicionado em pé e não deitado sobre a cabeça da 
criança.
Fonte: Ministério da Saúde, 2004
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ATIVIDADE PROPOSTA
1. Faça uma lista dos equipamentos que são utilizados para fazer 
a avaliação do estado nutricional em sua aldeia ou Polo Base, de 
acordo com o que vimos até agora. 
2. Você possui todos os instrumentos que precisa? Eles estão em 
boas condições de uso?
3. Quais são as dificuldades que você tem para pesar e medir as 
crianças?

Agora que já conhecemos os equipamentos e as técnicas ade-
quadas para pesar e medir, vamos ver como podemos avaliar o es-
tado nutricional das crianças menores de cinco anos.

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DAS 
CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS

Uma grande pesquisa feita em muitas Terras Indígenas do Brasil, 
no ano de 2009, mostrou que há uma grande quantidade de crian-
ças indígenas menores de 05 anos com desnutrição. Foi o Inquérito 
Nacional sobre Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas. Esta situa-
ção é muito preocupante, pois muitas crianças acabam morrendo 
por desnutrição e, como fi cam mais fracas, também adoecem e 
morrem por doenças infecciosas, principalmente diarreias e doen-
ças respiratórias (IRA). Estas são doenças e mortes que podem ser 
evitadas, e por isso não podemos aceitar que elas continuem acon-
tecendo. Nós vamos falar mais sobre a desnutrição no texto  mais 
adiante. Como vimos no texto sobre perfi l epidemiológico, entre 
crianças não indígenas, a desnutrição e a mortalidade infantil têm 
diminuído ao longo dos anos. Isso não tem acontecido entre os po-
vos indígenas. O Inquérito Nacional mostrou que a situação conti-
nua muito grave, pelos motivos que já falamos: problemas com as 
terras indígenas e com a produção de alimentos, muitas doenças 
infecciosas e muitas vezes também por problemas com a assistên-
cia à saúde infantil. 

Até os cinco anos, a atenção à saúde e à nutrição deve ser acom-
panhada bem de perto, pois essa ainda é uma fase em que o orga-
nismo está em formação.

Uma forma de avaliar o estado nutricional das crianças é saber 
se o seu crescimento e o seu desenvolvimento estão adequados 
para a idade da criança. 
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FIGURA 35: Caderneta da Saúde para meninas

FIGURA 36: Caderneta da Saúde para meninos

A Caderneta da Criança – passaporte da cidadania existe para 
ajudar a acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança 
até os 10 anos. Existe uma caderneta para meninas e outra para 
meninos, porque o seu crescimento é diferente. 
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Observação: ao longo dos anos foram feitas muitas 
cadernetas diferentes, isso porque o Ministério da Saúde foi 
atualizando as informações de saúde da criança. Veja com a 
sua equipe qual caderneta vocês estão usando e procurem 
conseguir a mais atual. 

CRESCIMENTO

DESENVOLVIMENTO

Crescimento é quando o corpo aumenta como um todo. A altura 
e o peso fazem parte do crescimento. A altura é a medida em cen-
tímetros e o peso, em quilogramas. O crescimento da criança pode 
ser infl uenciado pela alimentação, pelo aparecimento de doenças, 
pela situação de saneamento básico, pelos hábitos de higiene, den-
tre outros fatores. Nos primeiros dois anos de vida, o crescimento 
é muito rápido.

Desenvolvimento é quando as funções do corpo estão fi cando 
maduras. Percebemos que a criança está se desenvolvendo bem 
quando ela aprende a segurar objetos, relacionar o som de cada 
pessoa e dos bichos, além de falar, andar, controlar seus movimen-
tos, sentir, pensar e se relacionar com os outros. 

FIGURA 37: Desenvolvimento da criança

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
da criança faz parte da vigilância em saúde!
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FIGURA 38: Gráfi co sobre medidas das crianças

MAS COMO SABER SE O PESO E A ALTURA 
DA CRIANÇA ESTÃO ADEQUADOS?

Agora que você já aprendeu as técnicas corretas para pesar e 
medir, vamos neste momento aprender se o peso e a altura estão 
adequados para a idade da criança. É relacionando as medidas 
antropométricas que podemos realizar a avaliação nutricional de 
uma pessoa ou de um grupo de pessoas. As principais são: 

• Peso para idade (P/I): verifi camos se o peso está bom para a 
idade da criança. É o mais usado nas Terras Indígenas.

• Peso para estatura (P/E): mostra se o peso está bom para a 
altura. 

• Estatura para idade (E/I): mostra se o crescimento da criança 
está adequado para a idade dela. Isso nos ajuda a mostrar se 
a criança está desnutrida há muito tempo. 
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• Índice de Massa Corporal (IMC) para idade: é utilizado para 
identifi car o excesso de peso entre crianças e tem a vantagem 
de ser um índice que será utilizado em outras fases da vida 
(jovens, adultos, gestantes e idosos). Conheça a fórmula do 
IMC:

IMC=
Peso (quilo)

altura x altura (metro)

Uma mesma criança pode estar com peso bom e o comprimento 
ruim para a idade. O contrário também pode acontecer: a criança 
pode estar com a altura adequada e com baixo peso para a idade.

Por enquanto, na maioria das Terras Indígenas, o 
diagnóstico do estado nutricional das crianças menores de 
cinco anos é feito apenas pela relação do peso para idade 
(P/I). Mas é preciso incluir na rotina de serviços a coleta 
da medida da altura ou estatura e registrá-la no mapa 
diário de acompanhamento. Essa informação permite a 
avaliação de outros índices (IMC/idade,  peso/estatura e 
estatura/idade).

Antes de aprendermos a classifi car o estado nutricional, é preciso 
aprender a calcular a idade das crianças. Se você tem difi culdade 
para calcular a idade, peça ajuda para um colega da sua equipe que 
já saiba calcular.

Exercício:
Calcule a idade, em anos e meses, das seguintes crianças:

Depois de calcular a idade da criança, vamos conhecer os 
instrumentos que nos ajudam a classifi car o estado nutricional das 
crianças.
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AS CURVAS DE CRESCIMENTO

FIGURA 39: Curva de crescimento das crianças

As curvas de crescimento, ou gráfi co de crescimento, nos 
ajudam a identifi car o estado nutricional de meninos e meninas. 
Elas estão dentro do cartão ou caderneta de saúde das crianças. 
Quando temos vários registros de pesagem no gráfi co, podemos 
conhecer a história nutricional da criança através de sua curva de 
crescimento. 

CURVAS OU GRÁFICOS DE CRESCIMENTO
Uma pergunta muito comum é se podemos mesmo comparar 
o crescimento de crianças indígenas com o crescimento de 
crianças não indígenas. Essa é a maneira como avaliamos o 
crescimento das crianças indígenas atualmente. Bom, isso pode 

PARA REFLETIR

parecer errado, porque em muitos lugares as crianças indígenas são menores que as 
não indígenas. Em muitos povos indígenas, os adultos são também menores que os 
adultos não indígenas. Então, será que é preciso fazer um tipo de cartão com os 
gráficos ou curvas de crescimento para as crianças de cada povo?
Para responder essa pergunta, muitas pesquisas foram feitas por médicos, nutricionistas 
e outros pesquisadores. 
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O que eles descobriram foi que as crianças de qualquer povo, seja ele indígena ou não, 
crescem de um jeito muito parecido, muito próximo mesmo, quando elas têm acesso à 
vacinação, ao aleitamento materno, a uma alimentação boa e variada, à água tratada, 
e quando não ficam doentes. Para os não índios, essas são condições que fazem as 
crianças crescerem e se desenvolverem bem.
Mesmo quando os adultos têm alturas diferentes, as crianças de povos diferentes 
crescem do mesmo jeito. Elas geralmente só começam a ficar com alturas muito 
diferentes depois dos dez anos, e então vão ficando com a altura mais parecida com a 
dos seus pais. Nestas pesquisas, eles descobriram também que as crianças podem ficar 
muito pequenas e mais fracas se as condições que falamos não forem boas.
Então, a partir de 2006 fizeram novas pesquisas, onde pesaram e mediram crianças de 
povos diferentes em todo o mundo, para construir cartões com um tipo de gráfico ou 
curvas de crescimento que pudesse ser usado para avaliar crianças de qualquer povo, 
em qualquer lugar do mundo. São estes cartões que são usados hoje em dia para avaliar 
as crianças, tanto as indígenas como as não indígenas. 

GRÁFICO: PESO PARA IDADE
O gráfi co do peso para idade possui um lado na parte inferior 

que corresponde a idade em anos e meses e um lado na parte 
lateral que corresponde ao peso em quilogramas.

FIGURA 40: Gráfi co peso para idade

Vamos aprender a usar as curvas de crescimento?
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Para saber a classifi cação do estado nutricional, é necessário ter 
em mãos a idade e o peso da criança. A partir desse momento, 
você vai localizar no gráfi co a idade na parte de baixo e o peso na 
lateral esquerda ou direita do gráfi co. Junte essas duas informações 
e marque um ponto sobre esse encontro. Nesse momento também 
é importante anotar a data da avaliação e se a criança apresentou 
alguma doença no mês. Por exemplo: pneumonia, diarreia, otite, 
infecção respiratória aguda (IRA) ou outra. Para a criança que já 
possui várias avaliações, você pode ligar os pontos. Observe o 
preenchimento da gráfi co no exemplo a seguir:

FIGURA 41: Preenchimento do gráfi co peso para idade

Uma só medida não é sufi ciente para fechar o diagnóstico 
nutricional da criança. Por exemplo, uma criança que foi avaliada em 
um mês com peso abaixo do esperado precisa de outras avaliações 
para ser classifi cada como desnutrida. Precisamos de pelo menos 
três medidas em meses diferentes para conhecer melhor a história 
de cada criança.  

É pelo comportamento da curva que podemos ver a evolução do 
estado nutricional.  De acordo com os pontos marcados podemos 
ter três tipos de linha, cada uma delas com um signifi cado:
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FIGURA 42: Tipos de linha

Quando a linha está subindo: signifi ca que a evolução do estado 
nutricional da criança é boa.

Quando a linha está reta: signifi ca um sinal de alerta. Sinaliza 
que a criança não está crescendo ou ganhando peso como de-
veria.

Quando a linha está descendo: signifi ca um sinal de perigo. Indi-
ca que a criança está perdendo peso.

Fonte: Adaptado de Brasil, 2007b.

Durante o acompanhamento é importante, ao perceber que a linha 
da curva está reta ou descendo, procurar a causa dessa situação. 
É importante investigar se a criança adoeceu recentemente, se a 
família está com algum problema para conseguir alimentos, se a 
criança já está na fase de receber outros alimentos ou qualquer 
outra mudança importante na vida dela.

O mesmo pode acontecer quando a linha da curva estiver 
subindo muito. Nessa situação também é preciso investigar o 
que pode estar acontecendo. Por exemplo, a criança pode estar 
comendo uma quantidade maior do que ela precisa ou pode estar 
comendo alimentos com muita gordura, açúcar e poucos alimentos 
saudáveis.

1. Ao analisar a curva de crescimento abaixo, quais as informações 
sobre essa criança que você achou mais importantes? Para 
facilitar a visualização, ligue os pontos referentes a cada peso, 
como já aprendemos.

ATIVIDADE PROPOSTA
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FIGURA 43: Exercício com o gráfi co peso para idade

CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO 
NUTRICIONAL

Agora precisamos classifi car o ponto que marcamos, ou seja, 
saber se o peso da criança está bom ou ruim. Para classifi car as 
crianças você pode utilizar as tabelas de classifi cação do estado 
nutricional fornecidas pelo seu DSEI e pelas curvas de crescimento 
do cartão da criança. Veja os exemplos a seguir:
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FIGURA 44: Peso/Idade (padrão OMS) - Sexo Feminino

Tabela 01: Peso / Idade (padrão OMS) - Sexo Feminino
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FIGURA 45: Peso/Idade (padrão OMS) - Sexo Masculino

Tabela 02: Peso / Idade (padrão OMS) - Sexo Masculino
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ATIVIDADE PROPOSTA
1. Agora que você aprendeu como fazer a avaliação nutricional, 
observe as crianças abaixo e faça a classificação do estado 
nutricional de cada uma utilizando a tabela de escore-z. Caso você 
não tenha a tabela, ela está disponível ao final deste material.

2. Vamos treinar mais um pouco a classificação. Esse exercício pode ser feito junto com 
outro AIS ou profissional que trabalhe com você. Primeiro, faça a avaliação nutricional 
de todas as crianças menores de cinco anos de sua aldeia, calculando a idade, pesando,  
medindo e registrando no gráfico do cartão de cada criança. Depois, classifique o 
estado nutricional de cada uma de acordo com as tabelas ou curvas de crescimento. 
Não se esqueça de verificar se os seus equipamentos estão em boas condições de uso. 
Lembre-se dos cuidados para realizar uma boa medida. Se tiver dúvidas, retorne ao 
texto. Das crianças que você pesou e mediu, quantas estão com:

O que você percebeu ao olhar a tabela acima? A maioria das crianças está com peso 
adequado, peso elevado, peso baixo ou peso muito baixo para a idade? 

Mais para frente vamos estudar sobre as causas dos problemas 
das crianças que apresentam baixo peso e as diferentes formas de 
abordagem.
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A IMPORTÂNCIA DA VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE E O TRABALHO DO AIS

A responsabilidade sobre a Vigilância em Saúde deve ser uma 
preocupação de todos os profi ssionais da EMSI. O AIS tem um papel 
muito importante no trabalho de vigilância alimentar e nutricional, 
pois na maioria das vezes ele é quem mais conhece a realidade 
da aldeia. Alguns profi ssionais deixam de realizar as atividades 
que fazem parte da VAN por não entender a sua importância ou 
por ter difi culdades na execução desse trabalho. Entretanto, se 
o trabalho de vigilância nutricional fi zer parte do cotidiano da 
equipe, é possível conhecer o perfi l nutricional da comunidade e 
propor ações que melhorem a situação nutricional e alimentar. É 
importante lembrar que o diagnóstico nutricional pode ser feito em 
vários momentos e não somente no dia da pesagem coletiva. Pode 
ser feito em uma consulta ou em uma visita domiciliar. Realizar 
essa avaliação em outros momentos demonstra compromisso e 
uma postura vigilante. 

Dicas para se organizar no dia da pesagem das crianças da 
aldeia: 

• Avisar às famílias sobre o dia, local e o horário da pesagem;
• Ter em mãos a lista das crianças que serão avaliadas;
• Ter em mãos a lista das crianças que não podem sair de casa 

por algum motivo (por exemplo, crianças que acabaram de 
nascer) e que por isso devem ser pesadas em seu domicílio;

• Verifi car se a balança está calibrada e limpa;
• Pesar e medir todas as crianças;
• Para cada uma, calcular a idade, anotar sua avaliação no grá-

fi co de crescimento e em outros instrumentos de registro de 
sua aldeia;

• Classifi car o estado nutricional da criança;
• Informar cada mãe sobre o estado nutricional de seus fi lhos;
• Avisar à equipe sobre todas as crianças que não foram pesa-

das porque estavam fora da aldeia por algum motivo.
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ALEITAMENTO MATERNO
O aleitamento materno costuma ser classifi cado em:

• Aleitamento materno exclusivo: quando a criança recebe so-
mente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite 
humano de outra fonte, sem outras bebidas ou comidas, com 
exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, soro oral, 
suplementos minerais ou medicamentos.

• Aleitamento materno predominante: quando a criança rece-
be, além do leite materno, água ou bebidas à base de água 
(água adocicada, chás, infusões), sucos de frutas etc.

• Aleitamento materno complementado: quando a criança re-
cebe, além do leite materno, qualquer outro alimento. Nessa 
categoria a criança pode receber, além do leite materno, outro 
tipo de leite, que não é considerado alimento complementar. 

Você e sua equipe deverão anotar essa informação no mapa 
diário de acompanhamento das crianças da sua comunidade.

Exemplo:

FIGURA 46: Informação sobre aleitamento materno no mapa diário.  

1. Faça um levantamento de quantas mulheres estão 
amamentando seus filhos e quantas estão oferecendo leite 
artificial.
2. Caso você encontre mulheres que estejam oferecendo leite 
artificial, procure conversar com elas e saber o porquê.

ATIVIDADE PROPOSTA
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SUPLEMENTAÇÃO

Como é a alimentação das crianças pequenas para o seu povo?

ATIVIDADE PROPOSTA

Quando a criança não se alimenta de maneira saudável e 
na quantidade correta, é preciso que sua alimentação seja 
complementada com alguns nutrientes. Principalmente aquelas 
crianças que têm desnutrição, anemia ou outras doenças carenciais. 
A defi ciência de vitamina A e de ferro são as principais carências 
nutricionais no Brasil e são causadas, principalmente, por uma 
alimentação pobre em fontes de vitaminas e minerais.

PROGRAMAS NACIONAIS DE 
SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL

A suplementação de um nutriente é necessária quando nosso 
corpo precisa de uma quantidade maior de uma vitamina ou 
mineral ou quando eles estão sendo consumidos em pouca 
quantidade. Então, essa vitamina ou mineral é dada para a pessoa 
em comprimidos ou em líquidos, como se fosse um remédio. O 
consumo desses nutrientes pode diminuir em algumas situações 
como, por exemplo, quando estamos doentes, comemos poucos 
alimentos saudáveis e também em algumas fases da vida. No 
Brasil existem programas de suplementação de Ferro e Ácido 
Fólico, além da Vitamina A. Esses programas foram criados com 
a intenção de manter em boas quantidades esses nutrientes no 
corpo das crianças e gestantes.
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PROGRAMA NACIONAL DE 
SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO – 
CONHECIDO COMO PNSF

Como foi visto antes, os minerais são nutrientes necessários para 
o crescimento, desenvolvimento e manutenção do corpo. O ferro é 
um deles. O ferro está presente em alguns alimentos, por exemplo, 
nas carnes, peixe, feijão, rapadura, caruru, etc. Esse programa foi 
implantado nas comunidades indígenas porque algumas pesquisas 
mostravam que muitas crianças estavam com deficiência de ferro, 
um tipo de anemia.

O QUE É ANEMIA?
A anemia é definida como a condição na qual a concentração 

de hemoglobina no sangue está abaixo do normal (OMS, 2001). 
A anemia pode ser determinada por muitos fatores. Cerca de 
50% dos casos acontecem em função da deficiência de ferro, 
determinada por uma dieta insuficiente desse mineral. As 
outras causas são relacionadas às deficiências de folato (ou 
ácido fólico), vitamina B12 ou vitamina A, inflamação crônica, 
infecções parasitárias e doenças hereditárias (OMS, 2012).

Entre os grupos de risco mais vulneráveis para a ocorrência de 
anemia estão as crianças menores de dois anos, as gestantes e as 
mulheres em idade fértil.

O PNSF consiste na suplementação profilática de ferro, ou 
seja, para evitar que a criança tenha anemia. É recomendada a 
suplementação para todas as crianças de seis a 24 meses de 
idade, gestantes ao iniciarem o pré-natal, independentemente da 
idade gestacional até o terceiro mês pós-parto. Para as gestantes 
também é recomendada a suplementação com ácido fólico.

A suplementação de ferro e ácido fólico durante a gestação é 
recomendada como parte do cuidado no pré-natal para reduzir o 
risco de baixo peso da criança ao nascer, anemia e deficiência de 
ferro na gestante (OMS, 2012). 

Os suplementos de ferro e ácido fólico devem estar disponíveis 
nos polos base para as crianças de 6 a 24 meses e gestantes 
acompanhadas pelas EMSI. 

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO NA INFÂNCIA  109



PROGRAMA NACIONAL DE 
SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A

Vimos em outra parte do texto que as vitaminas são muito 
importantes para nosso corpo ter uma boa saúde e que estão 
presentes em vários alimentos como, por exemplo, frutas, carnes 
e ovos. A vitamina A é um nutriente presente em alguns alimentos 
de origem animal como, por exemplo, leite materno, fígado, gema 
de ovo e leite de vaca; além de alguns alimentos de origem vegetal, 
como espinafre, couve, abóbora, cenoura, manga, caju, goiaba, 
mamão, caqui, buriti, pequi, pupunha e dendê.

A DEFICIÊNCIA DE VITAMINA A

ANEMIA
Como já refletimos antes, cada povo geralmente pensa de um 
jeito diferente sobre a sua saúde e as doenças que o atingem. 
Também pensa sobre o que causa estas doenças, sobre como 
evitar que elas aconteçam e em como fazer para tratar cada 

PARA REFLETIR

uma delas. Então, a mesma coisa acontece quando falamos da anemia. Aqui estamos 
dizendo como os não índios evitam esta doença que eles chamam de anemia, e como 
fazem para evitar que ela aconteça. Nas aldeias, os profissionais da EMSI devem dar 
para as crianças o sulfato ferroso e para as gestantes o sulfato ferroso e ácido fólico, 
para evitar anemia. Mas como é para o seu povo? O que é, para vocês, a anemia? Ela 
existe entre as doenças que vocês reconhecem tradicionalmente? Se ela existe, ou se 
existe algum problema parecido, por quê ele acontece? E como fazem para tratá-lo ou 
evitar que ele aconteça? A equipe sabe destes conhecimentos?

O corpo humano não pode fabricar vitamina A, portanto, toda 
vitamina A de que necessitamos deve vir dos alimentos. O corpo 
pode armazenar vitamina A no fígado, garantindo uma reserva, que 
será utilizada na medida de sua necessidade.

Se essa reserva está diminuída e não ingerimos alimentos 
que contêm vitamina A sufi ciente para suprir as necessidades 
nutricionais do nosso corpo, ocorre a defi ciência. Quando existe 
defi ciência de vitamina A em nosso corpo, alguns problemas 
podem aparecer. Por isso, a EMSI deve fi car atenta. 
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As situações descritas abaixo merecem uma investigação 
melhor, pois podem indicar defi ciência de vitamina A:

• Presença de alguma alteração nos olhos que sugerem xerof-
talmia (ressecamento do olho).

• Ocorrência frequente de diarreia.
• Crianças com desnutrição.

POR QUE EXISTE O PROGRAMA?
Uma pesquisa nacional mostrou que grande parte da população 

brasileira estava com defi ciência de vitamina A, principalmente 
as crianças e gestantes. O Programa Nacional de Suplementação 
de Vitamina A está implantado em vários municípios brasileiros 
e em todos os Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Para a 
população indígena, o programa consiste na suplementação de 
todas as crianças maiores de 6 meses até 59 meses de idade. As 
mulheres indígenas no período pós-parto imediato, não devem ser 
suplementadas na aldeia, somente aquelas que tiverem os bebês 
em hospitais ou maternidades que tenham o programa implantado.

As crianças de 6 meses a 11 meses de idade recebem uma única 
dose de vitamina A, na que fi ca na cápsula de cor amarela (dose de 
100.000UI), como na fi gura 50.

As crianças na faixa etária de 12 a 59 meses de idade, recebem 
uma dose de vitamina A a cada seis meses, sendo duas vezes ao ano. 
Essa dose fi ca na cápsula de cor vermelha (dose de 200.000UI) na 
Figura 46.

FIGURA 47: Cápsulas de vitamina A. Fonte:  Ascom / Saúde.
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ESQUEMA DE DOSES

FIGURA 48: Doses da vitamina A

As vitaminas administradas são marcadas em um mapa de 
acompanhamento pela EMSI e entregue ao DSEI.

LEMBRE-SE...
Se a criança estiver em tratamento com polivitamínico 

que contenha vitamina A em sua composição, não tem 
necessidade de tomar a vitamina do programa.

Procure conversar com a sua equipe sobre esses 
programas de suplementação em seu território.
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