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   A criança é um ser humano em pleno desenvolvimento. As
experiências vividas nos primeiros anos de vida são
fundamentais para a formação do adulto que ela será no futuro.
Por isso, é muito importante que a criança cresça em um
ambiente saudável, cercada de afeto e com liberdade para
brincar. 
   Para cuidar da criança, educar e promover sua saúde e seu
desenvolvimento integral, é importante a parceria entre os
pais, a comunidade e os profissionais de saúde, de
assistência social e de educação.
   É importante estimular desde cedo o desenvolvimento da
criança para que ela adquira autoconfiança, autoestima e
desenvolva capacidade de relacionar-se bem com outras
crianças, com a família e com a comunidade. Desse modo, terá
maior possibilidade de tornar-se um adulto bem adaptado
socialmente.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-crianca>

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-crianca


     O Ministério da Saúde publicou a Portaria GM/MS nº 1.130,
de 5 de agosto de 2015, que instituiu a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde da Criança (Pnaisc), que tem como
objetivo promover e proteger a saúde da criança e o
aleitamento materno mediante atenção e cuidados integrais e
integrados, desde a gestação até os 9 anos de idade, com
especial zelo à primeira infância e às populações de maior
vulnerabilidade, visando a um ambiente facilitador à vida, com
condições dignas de existência e pleno desenvolvimento, e à
redução da morbimortalidade.
  A Pnaisc é resultado de um processo de construção
interfederativa, realizada ao longo de quatro anos de trabalho
por estados, municípios e governo federal. Possui princípios e
diretrizes a serem considerados na elaboração de projetos e
ações de saúde voltados para crianças e está estruturada sobre
sete eixos estratégicos, descritos a seguir:

Fonte: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_acoes_intersetoriais_primeira_infancia.pdf>

 Atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao

nascimento e ao recém-nascido;

 Aleitamento materno e alimentação complementar saudável;

 Promoção e acompanhamento do crescimento e do

desenvolvimento integral;

 Atenção integral a crianças com agravos prevalentes na

infância e com doenças crônicas;

 Atenção integral a crianças em situação de violência,

prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz;

 Atenção à saúde de crianças com deficiência ou em situações

específicas e de vulnerabilidade;

 Vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno.
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https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_acoes_intersetoriais_primeira_infancia.pdf


      A Caderneta da Criança: Passaporte da Cidadania é
um documento importante e único, no qual devem ficar
registradas todas as informações sobre o atendimento à
criança nos serviços de saúde, de educação e de
assistência social para o acompanhamento desde o
momento do seu nascimento até os 9 anos de idade. Ao
registrarem as informações na Caderneta da Criança, os
profissionais compartilham esses dados com a família e
facilitam a integração das ações sociais.
       A Caderneta traz orientações sobre os cuidados com
a criança para que ela cresça e se desenvolva de forma
saudável. Traz também informações sobre os direitos e
deveres das crianças e dos pais, aleitamento materno,
alimentação complementar saudável, vacinas, saúde
bucal, marcos do desenvolvimento, consumo, e informa
sobre o acesso aos equipamentos e programas sociais e
de educação.
        A nova edição traz a inclusão do instrumento
Checklist M-CHAT-R/F. A escala M-CHAT-R auxilia na
identificação de pacientes com idade entre 16 e 30
meses com possível Transtorno do Espectro Autista
(TEA). O instrumento é de rápida aplicação, pode ser
utilizado por qualquer profissional da saúde, e deve ser
respondido pelos pais ou cuidadores durante a consulta. 

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/janeiro/nova-versao-da- 
caderneta-da-crianca-sera-enviada-para-todo-o-brasil>

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/janeiro/nova-versao-da-caderneta-da-crianca-sera-enviada-para-todo-o-brasil
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/janeiro/nova-versao-da-caderneta-da-crianca-sera-enviada-para-todo-o-brasil


https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_crianca_menino_passaporte_cidadania_3ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_crianca_menina_passaporte_cidadania_3ed.pdf


https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/coronavirus_vamos_proteger.pdf


https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_crianca_brasileira_versao_resumida.pdf


https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_acoes_intersetoriais_primeira_infancia.pdf


https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeuticas_manejo_infeccao_hiv_criancas_adolescentes_2018.pdf


https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_integral_saude_crianca_orientacoes_implementacao.pdf


https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/creche_promotora_amamentacao_alimentacao_adequada_saudavel_livreto_gestores.pdf


https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atlas_obesidade_infantil_brasil_versao_preliminar.pdf





