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O Dia a Dia do Pediatra



Série Atualizações Pediátricas
• Cuidados paliativos na prática pediátrica (2019)

• Dermatologia pediátrica no consultório (2019)

• Infectologia nas emergências pediátricas (2019)

• Medicina do sono (2019)

• Pneumologia pediátrica no consultório (2019)

• Puericultura passo a passo (2019)

• Da queixa clínica à reumatologia pediátrica (2019)

• Adolescência e sexualidade – visão atual (2016)

• Atualização em alergia e imunologia pediátrica: da evidência à prática (2016)

• Do pediatra ao endocrinologista pediátrico: quando encaminhar (2016)

• Pediatria ambulatorial: da teoria à prática (2016)

• A saúde mental na atenção à criança e ao adolescente: os desafios da prática pediátrica (2016)

• Atualizações em terapia intensiva pediátrica – 2ª edição (2014)

• Doenças pulmonares em pediatria: atualização clínica e terapêutica (2014)

• Hematologia e hemoterapia pediátrica (2013)

• Obesidade no paciente pediátrico: da prevenção ao tratamento (2013)

• Otorrinolaringologia para o pediatra – 2ª edição (2013)

• Odontopediatria para o pediatra (2013)

• Imunizações em pediatria (2013)

• Oncologia para o pediatra (2012)

• Gastroenterologia e hepatologia na prática pediátrica – 2ª edição (2012)

• O recém-nascido de muito baixo peso – 2ª edição (2010)

• Oftalmologia para o pediatra (2010)

• Emergências pediátricas – 2ª edição – revisada e ampliada (2010)

• Atualidades em doenças infecciosas – manejo e prevenção (2009)

• Organização de serviços em pediatria (2008)

• Reumatologia para o pediatra (2008)

O presente livro passou por criterioso processo de revisão científica e textual pelos coordenadores, 
editores e produtores. No entanto, ainda assim, está exposto a erros. Caso haja dúvida, solicitamos 
ao leitor entrar em contato com a SPSP.
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Prefácio

A Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), em colaboração com a Editora 
Atheneu, está colocando à disposição dos pediatras o livro O Dia a Dia do Pediatra 
dentro da Série Atualizações Pediátricas. A série, iniciativa exitosa sob a coordenação 
do Departamento de Publicações da SPSP, conta com a colaboração dos membros 
dos diferentes departamentos científicos, com cerca de 30 títulos já publicados.

A pediatria é uma atividade profissional em constante mudança, acompanhando 
as transformações por que passa a sociedade e, em consequência, sua influência 
no crescimento, desenvolvimento e saúde das crianças e dos adolescentes. Daí 
a necessidade da constante atualização dos pediatras. Quem vivenciou a prática 
pediátrica na segunda metade do século passado, principalmente a partir de meados 
da década de 1970, pôde testemunhar as grandes transformações pelas quais ela 
passou: terapêuticas, diagnósticas, prognósticas e perfis de morbidade. Houve uma 
queda considerável na taxa de mortalidade infantil, doenças antes fatais passaram 
a ser curadas, às vezes com sequelas que necessitam ser acompanhadas, ou 
tornaram-se crônicas, e surgiram outras. Novos problemas foram acrescentados: 
obesidade, dificuldades escolares, problemas comportamentais, bullying. 

Com uma abordagem, a meu ver, bastante original, o livro O Dia a Dia do Pediatra 
procura discutir os novos e velhos problemas da atenção à infância, por meio do 
acompanhamento de dois pacientes, desde o período pré-natal até a transição 
para a adultícia, que vivenciam diferentes experiências frequentes na infância e 
na adolescência. Assim, vamos acompanhar os gêmeos Pedro Henrique e Vitória, 
nas suas diferentes fases da vida, com os problemas familiares, socioeconômicos, 
com a alimentação e seus distúrbios, relação entre os pais, identidade de gênero, 
imunização, monitorização do crescimento e desenvolvimento, importância do 
aleitamento materno entre outros.

Este livro é uma produção do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial e 
Cuidados Primários da SPSP, seus coordenadores, os pediatras Adriana Monteiro de 
Barros Pires e Tadeu Fernando Fernandes, dois profissionais de larga experiência 
em atenção primária tanto em consultório como em serviços comunitários. Conta 
também com a participação dos demais membros do departamento, assim como 
com a contribuição de outros profissionais convidados. Como vocês poderão 
depreender dos dados apresentados de cada coautor, vários, além da experiência 



nas áreas que abordam, também vivenciaram as mudanças pelas quais passou a 
pediatria nos últimos anos. Trata-se de um livro bem escrito, de leitura agradável, 
bem fundamentado cientificamente, e que pode contribuir de maneira relevante para 
a atenção às crianças e aos adolescentes nos tempos atuais.

A bem da verdade, gostaria de ter lido um livro assim há pelo menos uns 20 anos!

Boa leitura!

Antonio de Azevedo Barros Filho

Professor de Pediatria Aposentado da Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Membro Vitalício do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial e 
Cuidados Primários da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP)



Apresentação da Diretoria

A Diretoria de Publicações da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) e o 
Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial e Cuidados Primários, considerando a 
necessidade de atualização contínua da abordagem de novos problemas e demandas que 
se apresentam na prática clínica dos pediatras, apresentam o livro O Dia a Dia do Pediatra.

Nesta edição, os autores discutem as mudanças no conceito da consulta de Puericultura, 
agora, um atendimento ambulatorial de Pediatria mais bem remunerado. Também as 
novas situações que irão se apresentar ao pediatra na consulta durante o pré-natal e nos 
atendimentos ambulatoriais de Pediatria, as doenças da modernidade, como a síndrome 
da creche, as relações da criança com as inovações dos dispositivos eletrônicos, as 
dietas da moda, as intolerâncias sociais na escola e muitas outras.

Por todos esses motivos, esta edição se tornará uma fonte de consulta necessária 
aos pediatras em suas atividades junto a seus pacientes.

Cléa Rodrigues Leone
Diretora de Publicações da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP)

A Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) tem, como missão, oferecer educação 
continuada aos pediatras por meio de cursos, jornadas, congressos e publicações 
científicas. Sabedores da fundamental importância de um profissional capacitado 
para a orientação de uma vida saudável e para a prevenção de doenças, a SPSP 
trabalha, continuamente, para levar conhecimento atualizado à comunidade médica. 

A Série Atualizações Pediátricas é um dos resultados desse incansável trabalho. Organizada 
pela Diretoria de Publicações, é elaborada pelos membros dos departamentos científicos, 
profissionais de elevado conhecimento médico e de destacada experiência clínica. 

É com grande orgulho que apresentamos esta edição de O Dia a Dia do Pediatra, 
trabalho desenvolvido pelo Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial e 
Cuidados Primários da SPSP. 

A responsabilidade assumida pelos profissionais do departamento reflete o sucesso 
e a credibilidade conquistados durante o desenvolvimento dos temas no Brasil. Os 
autores reúnem talentos com forte motivação, que representam a vanguarda no assunto 
e mantêm relacionamento e intercâmbio entre as demais especialidades.

A infância é um período em que se desenvolve grande parte das potencialidades 
humanas. Os distúrbios que incidem nessa época são responsáveis por graves 
consequências para indivíduos e comunidades. A orientação correta é a mais indicada 
estratégia para a proteção e o desenvolvimento da criança e constitui a mais sensível, 
econômica e eficaz intervenção para a redução da morbimortalidade infantil. 



Esta publicação representa uma importante ferramenta para o dia a dia do pediatra, 
em seu ambulatório e em seu consultório, público ou privado. Pediatras experientes 
poderão atualizar os seus conhecimentos, residentes e estagiários poderão ter uma 
fonte de consulta baseada em evidências 

O atendimento ambulatorial, tema desta edição, aborda a consulta pediátrica em 
seus múltiplos aspectos e necessidades. Os temas foram abordados de maneira 
prática e de fácil consulta, contribuindo para o desenvolvimento da população que é 
atendida por nós, pediatras.

Com esta publicação, saem vencedores os pediatras e, principalmente, as crianças 
que podem receber excelente orientação para o seu desenvolvimento pleno.

Sulim Abramovici
Presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) 



Apresentação dos Coordenadores

A Pediatria contemporânea contempla novas demandas e tecnologias que exigem 
do pediatra uma atualização constante em suas condutas e posturas.

Novos termos e conceitos surgiram, como a ampliação para os cuidados com 
a criança nos primeiros 1.100 dias de vida, programação metabólica, epigenética, 
estresse tóxico, janelas de tolerância imunológica entre outros, que serão detalhados 
nesta obra.

A comunicação entre o pediatra e a família evoluiu dos velhos pagers para novas 
mídias sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp entre outras, trazendo velhos 
e novos dilemas para a Pediatria.  

A consulta pediátrica também evoluiu das saudosas visitas caseiras a consultas 
virtuais por telemedicina. O que podemos fazer nessas consultas e o que não fazer? 
O que é ético e o que é antiético? 

Situações inusitadas aparecem repentinamente, como a pandemia do Covid-19, e 
abrem novos desafios para padronizar condutas e manejo, além de tentar projetar 
quais serão as consequências físicas e mentais dessa situação sobre as crianças.

Apesar de todas essas mudanças, as tradicionais questões e angústias maternas, 
como “meu filho não come”, “meu filho não dorme”, “meu filho é o menor da classe”, 
continuam.

Da diarreia bacteriana à viral, da desnutrição à obesidade, da dor abdominal por 
verminose à dor funcional e psicogênica, da casa da vovó à creche, do tradicional 
casal de pais para novas situações familiares. São os novos tempos e a transição 
epidemiológica das doenças ocorrendo à nossa frente, em nosso dia a dia.

Segundo as novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), American 
Academy of Pediatrics (AAP) e da nova tabela de procedimentos da Agência Nacional 
de Saúde (ANS), a Puericultura ganhou o status de procedimento, chamado agora 
de “atendimento ambulatorial em pediatria”. Esse atendimento engloba uma primeira 
consulta ainda durante o pré-natal e as demais consultas seguindo passo a passo 
até a adolescência. Mas para nós, pediatras, continua sendo a velha, tradicional e 
apaixonante Puericultura.



Nós do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial e Cuidados Primários da 
Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) ousamos revisar e atualizar o pediatra 
por meio deste livro, mostrando o novo dia a dia do pediatra, desde o planejamento 
familiar até o final da adolescência, quando entregaremos um ser formado e criado 
para os desafios que a vida adulta lhe apresentará.

Utilizamos uma linguagem coloquial e, de forma inédita, acompanharemos a vida 
de duas crianças, Pedro Henrique e Vitória, gêmeos, desde a pré-concepção até o 
final da adolescência.

Cada capítulo será precedido por um caso clínico envolvendo os gêmeos, os pais, 
avós, amigos, professores, tias e vizinhas, personagens que acompanharão nossos 
gêmeos em situações comuns, vivenciadas no dia a dia do Pediatra.

Esperamos que o colega aproveite e saiba que este livro foi feito com muita união, 
pesquisa, troca de experiências e, principalmente, com foco e missão no bem-estar 
físico e mental de nossas crianças. Visa à atualização desse personagem central 
na assistência às crianças e aos adolescentes, que colabora com a promoção da 
saúde, a prevenção de doenças e a oferta de adequado tratamento e suporte em 
todas as fases da vida: o pediatra.

Adriana Monteiro de Barros Pires 
Tadeu Fernando Fernandes 

Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial e Cuidados Primários  
da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) 
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Os primeiros 1.100 dias

Coordenadores: 
Tadeu Fernando Fernandes 

Lygia Border

Capítulo 1

Caso clínico
A decisão de ser mãe não deve se transformar em uma obsessão, tampouco em uma 

circunstância sem consequências. Ter um filho é uma responsabilidade e um compro-
misso, uma decisão que deve ser meditada com tranquilidade, confiança e sinceridade.

É assim que pensa Beatriz, uma mulher saudável e bem-sucedida em sua vida social 
e profissional, que completou há 2 meses 32 anos, formada em Economia e que trabalha 
como gerente de contas em um grande banco. 

Sua mãe, dona Anastácia, conhecida como Naná, é uma senhora ativa e saudável, 
frequentadora do grupo de senhoras da igreja e organizadora de eventos filantrópicos e 
viagens com as amigas pelo Brasil afora. Viúva precocemente, herdou a casa e uma boa 
aposentadoria do marido, que tinha um cargo concursado em um banco federal. Contam 
que ele era muito estressado e por muitos anos conviveu com a hipertensão arterial até 
que morreu subitamente ao completar 48 anos de infarto agudo do miocárdio. 

Há 8 anos, Beatriz casou-se com Pedrão, 4 anos mais velho, sempre chamado no 
aumentativo pela altura de quase 1,90 m e mais de 100 kg. Ele trabalha como vendedor 
em uma concessionária de carros importados. E os dois se conheceram em uma das 
quermesses organizadas pela Naná.

Ela conta que Pedrão é um bom gourmet, adora um churrasco, cerveja e não se pre-
ocupa muito com o excesso de peso e com os exames, que sempre acusam triglicérides 
e colesterol elevados, glicemia limítrofe e uma leve hipertensão arterial, que o obrigam 
a tomar anti-hipertensivo e estatina.



2 O DIA A DIA DO PEDIATRA

Ela nos procurou antes de engravidar por indicação do seu ginecologista, e também porque 
faz parte de um grupo de mulheres na internet que estão fazendo acompanhamento com um 
especialista em reprodução humana, no qual comentaram que o acompanhamento do futuro 
filho com o pediatra começa desde antes da gravidez.

Ela tenta engravidar desde que se casou e, agora, após usar alguns medicamentos prescritos 
para o casal pelo especialista em reprodução, Bia (como é chamada por todos na família e no 
trabalho) finalmente engravidou, e, para surpresa de todos, de gêmeos, sendo um menino e uma 
menina, que ganharam os nomes de Pedro Henrique e Vitória desde a primeira ultrassonografia.

Tem sido uma gestação difícil em decorrência da vida agitada e ativa de reuniões e visitas 
a clientes, ainda mais agora que vinha ganhando mais de 2 kg ao mês, graças aos erros alimen-
tares, já que no almoço ficava somente por conta de um lanche e, no jantar, pedia uma pizza 
ou comia um sanduíche feito em casa. 

O obstetra pediu repouso, mas, segundo ela, isso é impossível. Reclama que Pedrão não 
ajuda muito. Continua sua rotina de trabalho seguida de um dia de happy hour com os amigos, 
outro de jogar futebol no clube, outro de assistir ao jogo do time no campeonato, até que um 
dia ela ficou sabendo que Pedrão estava tendo um caso extraconjugal. Bia ficou muito abala-
da, precisou do apoio da mãe Naná e de uma terapeuta, passando por momentos de estresse 
e indecisão, se rompia o casamento ou não. À noite, para relaxar e dormir, começou a tomar 
uma taça de vinho (muitas vezes duas) e retomou um hábito, que havia abandonado quando 
se casou: fumar dois ou três cigarros ao dia. Segundo Naná, graças às suas orações e ao bom 
senso de Pedrão, o casal se entendeu e voltou à vida “quase” normal.

Hoje, Bia está entrando no 3º trimestre da gestação, 28 semanas, e veio à consulta pré-
-natal com o pediatra. Como já havia sido orientada na primeira consulta antes da gestação, 
está acompanhada do papai Pedrão e da inseparável e agora futura vovó Naná. Eles querem 
saber o que podem fazer para os gêmeos serem crianças saudáveis e normais. 

Perguntam qual o melhor tipo de parto (as amigas falam do parto humanizado), se o pediatra 
estará na sala de parto e quais as dicas para este último trimestre de gestação.

Os exames solicitados pelo obstetra estão normais, exceto pela glicemia de 110 com he-
moglobina glicada de 5,7%. Está pesando 90 kg, sabendo-se que no início da gestação tinha 
70 kg para 1,70 m de altura. Pressão arterial de 130 × 90 mmHg com frequência cardíaca de 
90 bpm e, atualmente, em uso de cefalexina para o tratamento da terceira infecção urinária.

Reclama de constipação intestinal (fica 3 a 4 dias sem evacuar) e de que as fibras prescritas 
pelo ginecologista não estão resolvendo.

Refere que a rinite alérgica, que a acompanha desde a infância, agudizou na gestação e está 
fazendo uso de corticoide nasal e, às vezes, um anti-histamínico.

Está mais tranquila agora, já que os momentos mais difíceis da gestação foram no início do 
2º trimestre, quando teve o estresse no casamento, mas o sono ainda está difícil e a correria 
no trabalho continua.

Fez uso inconstante das vitaminas prescritas pelo obstetra, um polivitamínico com DHA 
e outro complemento com ferro, mas com frequência se “esquecia” de tomar os suplementos.

Você foi eleito o pediatra das crianças e a família está aí, na sua frente, esperando ajuda, 
apoio e orientações. A partir de agora, você vai acompanhar Pedro Henrique e Vitória até o 
final da adolescência. Vocês (pais e pediatra) viverão grandes dilemas e situações que serão 
apresentados ao longo deste livro, que precisarão de paciência, presença e conhecimento. Essa 
é a vida do pediatra que cuidará das crianças, que poderão viver 100 anos.
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A importância dos primeiros 1.100 dias 
Tadeu Fernando Fernandes

O conceito dos primeiros 1.000 dias não é um chavão de marketing ou modismo 
midiático: surgiu a partir de evidências científicas, apresentadas em uma série de três 
publicações feita pela revista The Lancet, em 2008, que identificou a necessidade de se 
focar no período que vai desde a concepção até o final do 2º ano de vida da criança, que 
ficaram conhecidos como “os primeiros mil dias”, no qual a boa nutrição e o crescimento 
saudável teriam benefícios que se prolongariam por toda a vida.1-3 

Na primeira publicação, intitulada "Maternal and child undernutrition: global and 
regional exposures and health consequences" ,1 abordou-se a influência da desnutrição 
materno-infantil no aumento substancial da morbidade e mortalidade infantil, estimando-
-se um total de 2,2 milhões de mortes e 21% de DALY* para crianças menores de 5 anos. 

A segunda publicação, “Maternal and child undernutrition: consequences for adult 
health and human capital”, contou com a participação do excelente grupo de pediatras e 
epidemiologistas de Pelotas (RS), que analisaram estudos de coorte em cinco países (Brasil, 
Guatemala, Índia, Filipinas e África do Sul) e observaram que os índices materno-infantis, 
como altura da mãe, peso ao nascer, restrição de crescimento intrauterino correlacionados 
com peso, altura e índice de massa corporal (IMC) aos 2 anos, segundo os novos gráficos da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), influenciam sobremaneira os resultados em adultos 
na altura final, nível de escolaridade, produtividade econômica, IMC, níveis glicêmicos e 
variações na pressão arterial. 

Algumas observações importantes desse artigo são: 
• O peso ao nascer está positivamente associado à função pulmonar na vida adulta e 

à incidência de alguns tipos de câncer.
• A desnutrição pode estar associada a doenças mentais. 
• A altura para a idade aos 2 anos é o melhor preditor do capital humano futuro. 

Concluíram também que os danos sofridos no início da vida promovem deficiências 
permanentes, e sua prevenção trará importantes ganhos na saúde, na educação, além de 
benefícios econômicos.2 

E, para concluir, o artigo “What works? Interventions for maternal and child undernu-
trition and survival”, analisou as intervenções realizadas nessa fase materno-infantil, como 
a promoção da amamentação, a educação para uma alimentação complementar saudável, 
com ou sem fornecimento de suplementos alimentares, intervenções com micronutrientes 
específicos (p. ex., vitaminas A e D, ferro e zinco), estratégias gerais de apoio para melho-
rar a educação familiar e níveis socioeconômicos, além da redução na carga de doenças 
com estratégias sanitárias (p. ex., saneamento básico, promoção da lavagem das mãos, 
vacinação materno-infantil), documentando resultados positivos na redução dos DALY, 
melhora da estatura final e redução de doenças crônico-degenerativas, como obesidade, 
hipertensão e diabetes tipo 2.3

* DALY (disability adjusted life years) é uma abreviatura para ano de vida ajustado por incapacidade – um DALY é igual 
a 1 ano perdido de vida saudável. DALY permitem estimar o número total de anos perdidos devido a causas específicas 
e fatores de risco em nível regional e mundial.1
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Diante dessas evidências, concluiu-se que os primeiros 1.000 dias de vida oferecem 
uma janela de oportunidade única, para intervenções que serão decisivas para o futuro da 
criança, fato que motivou uma série de entidades governamentais e não governamentais 
a investirem na primeira infância.1-3

Em parceria com o Banco Mundial, a Fundação Bill & Melinda Gates e a Fundação do 
Fundo de Investimento Infantil fundaram a Ong One Thousand Days, que desenvolveu uma 
estrutura de investimentos globais para orientar o financiamento de metas para combater 
a desnutrição materna e infantil, com apoio científico do Center on the Developing Child 
da Universidade de Harvard e de universidades e sociedades médicas de todo o mundo, 
destacando-se no Brasil a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal em parceria com a Socie-
dade Brasileira de Pediatria (SBP).4

E foi assim, a partir desses marcos de 2008, que começaram vários estudos e pesqui-
sas de intervenção nas chamadas janelas de oportunidade, documentando-se que, quanto 
mais precocemente se intervir, menores serão os riscos acumulados e os resultados finais 
serão mais evidentes e consistentes.1-4

A novidade: agora são 1.100 dias 
Novos insights científicos mostraram que fatores nutricionais e ambientais, que 

antecedem a fecundação, podem influenciar a saúde futura; uma pesquisa de Snyder et 
al. revelou que fatores nutricionais podem afetar as células germinativas masculinas e 
femininas antes da concepção, além de modificar o desenvolvimento do embrião e do feto.5 

Os ovócitos da mulher são formados ainda durante sua vida fetal e é possível que a 
qualidade do óvulo seja afetada por eventos ou exposições ambientais a qualquer momento, 
desde sua gestação até a concepção dos seus filhos.5

Um fator-chave de grande interesse terapêutico é a nutrição, da qual a mais conhe-
cida é a deficiência de ácido fólico nas malformações do tubo neural, que se forma na 1ª 
semana de vida intrauterina; portanto, deve-se iniciar a suplementação 3 meses antes 
da fecundação, a tempo de, imediatamente após a fecundação, os níveis séricos do ácido 
fólico já estarem adequados.6,7

Por sua vez, os mecanismos patogênicos envolvidos na produção defeituosa de 
espermatozoides são desconhecidos, ainda que vários agentes tenham sido utilizados na 
tentativa de aumentar o potencial de maturação e diferenciação dos espermatozoides.8

A maioria dos compostos essenciais necessários para a síntese de DNA e a esper-
matogênese é derivada da alimentação e também sofre influências ambientais, motivo 
pelo qual a concentração dos nutrientes necessários na dieta e outros fatores relevantes 
na vida do homem podem ter efeitos substanciais na qualidade e na reprodução do esper-
matozoide. Existem vários estudos envolvendo a suplementação de micronutrientes para 
o homem, também 3 meses antes da fecundação, com destaque para vitamina E, selênio, 
zinco e ácido fólico, para prevenção da metilação do DNA e modificação das histonas da 
carga genética do espermatozoide.8

A partir desses conceitos, as sociedades mundiais de pediatria e ginecologia recen-
temente propuseram a ampliação do conceito dos 1.000 dias para 1.100 dias, aumentando 
a janela de oportunidades de intervenção.7 A Figura 1.1 resume o período dos 1.100 dias.7
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Figura 1.1 – Resumo do período de 1.100 dias.
Fonte: Modificada de Nogueira-de-Almeida et al., 2019.7
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Epigenética
Tadeu Fernando Fernandes

No final do século passado, ocorreu uma corrida imensa no sentido de fazer o mapea-
mento genético do ser humano (Projeto Genoma Humano). Havia uma ideia de que, se fosse 
mapeado todo o genoma humano, seria possível prever com antecedência qualquer doença, 
manifestação ou o próprio envelhecimento do indivíduo, e, assim, eventualmente programar 
um meio de protegê-lo no caminhar da vida.9 

Mas esse projeto foi um fracasso, porque se percebeu que havia outros fatores que atu-
avam e modificavam a expressão genética do Homo sapiens – isso já era conhecido como fenó-
tipo, mas não se tinha a ideia do peso da influência da nutrição, do estresse tóxico e do estilo 
de vida, tendo nascido, assim, o termo epigenética, definido como uma alteração herdável na 
expressão gênica, sem que haja mudança na sequência primária de DNA, sendo a metilação do 
DNA e a modificação de histonas importantes mecanismos envolvidos.10 

A metilação do DNA influencia a organização da cromatina e leva à repressão de genes 
e elementos transponíveis (transcrição).10 

As modificações pós-tradução, nos ribossomos, podem ocorrer em proteínas chamadas 
histonas, alterando diferentes aminoácidos e posições, resultando em uma multiplicidade de 
combinações, constituindo um verdadeiro “código de histona”.10 
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É importante salientar que faz parte do conceito de epigenética a reversibilidade, ou 
seja, os fenótipos diferentes produzidos a partir da mesma sequência de DNA por meio de 
modificações epigenéticas são potencialmente reversíveis, uma vez que não há mudança na 
sequência dos nucleotídeos do DNA, é este ponto que diferencia uma modificação epigenética 
de uma mutação.11

Se o genoma é o conjunto de genes de um organismo, o epigenoma corresponde ao con-
junto de modificações químicas que ocorrem no próprio genoma e na cromatina. Esse código 
epigenético é quem dá instruções ao genoma de quando e onde, os genes devem ser expres-
sos.11,12 A Figura 1.2 resume todos esses conceitos.

Figura 1.2 – Mecanismo epigenético: desenvolvimento intraútero, componentes químicos 
ambientais, fármacos, idade e dieta materna podem influenciar a metilação (inclusão de 
um grupo metil) do DNA e ativar ou reprimir funções gênicas. O DNA se integra a proteínas 
chamadas histonas que, quando alteradas, podem também alterar a expressão gênica, 
levando a endpoints, como câncer, doenças autoimunes, desordens mentais, diabetes, en-
tre outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).
Fonte: Adaptada de National Institutes of Health, 2018.12
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Até o momento, as pesquisas científicas indicam duas formas pelas quais o ambiente 
pode afetar geneticamente as pessoas:13,14

• Intergeracional: um estudo mostrou que o trauma em pessoas que presenciaram de perto 
o atentado às Torres Gêmeas promoveu o desenvolvimento de estresse pós-traumático, 
cujo impacto induziu alterações gênicas durante a vida, levando-as a adoecimentos pos-
teriores, inclusive físicos, que não estavam em sua programação gênica.13 Traçando um 
paralelo, provavelmente em um futuro próximo, os efeitos em médio e longo prazo da 
pandemia da Covid-19 sobre a vida pós-crise dos indivíduos que a estão vivenciando 
estarão sendo estudados.

• Transgeracional: de acordo com as pesquisas da professora Rachel Yehuda, estudando os 
sobreviventes do Holocausto, foi observado que na 2ª e na 3ª geração de descendentes 
das vítimas da tragédia uma prevalência acentuada de transtornos depressivos e de ansie-
dade, embora eles não tenham passado pela experiência traumática propriamente dita.14

Discute-se se essa transmissão se daria somente via intrauterina ou se a própria relação 
familiar, em que os pais relatam repetitivamente aos filhos os eventos traumáticos, produzi-
riam mudanças gênicas. De qualquer modo, finalmente passa-se a reconhecer a importância 
do ambiente nas nossas raízes biológicas.13,14

Na pediatria, deve-se focar na prevenção nos primeiros 1.100 dias, já que modificações 
epigenéticas podem afetar a embriogênese, o desenvolvimento fetal e o crescimento pós-natal 
precoce e tardio. Esse é um período crítico e intervenções devem ser tomadas no âmbito nu-
tricional e ambiental, visando à proteção contra as doenças crônico-degenerativas, alterações 
no neurodesenvolvimento e repercussões futuras na saúde global do indivíduo.13

Programação metabólica 
Tadeu Fernando Fernandes

Como os conceitos de epigenética e programação metabólica se misturam, será contado 
um breve histórico que favorecerá o entendimento.

Registros detalhados de óbitos na Inglaterra e na Escócia permitiram ao cardiologista e 
epidemiologista David Barker observar uma associação positiva entre as taxas de mortalida-
de por doença coronariana nessas regiões e as respectivas taxas de mortalidade infantil e de 
recém-nascidos (RN) com baixo peso ao nascer cerca de 50 anos antes.15

Outros autores avaliaram os efeitos da fome na Holanda após a Segunda Guerra Mundial 
("Dutch Famine Birth Cohort Study") e descreveram que, entre o grupo de indivíduos nascidos 
no período de alta restrição calórica holandesa, houve um número maior de RN com baixo peso 
e maior prevalência na vida adulta de obesidade, hipertensão arterial, doença coronariana, 
diabetes melito (DM) tipo 2, esquizofrenia, depressão e câncer de mama.16 

Além disso, foi observado que a natureza dos efeitos adversos da fome sobre o feto 
dependia muito do período de exposição. Por exemplo, as doenças coronarianas, a obesidade 
e o câncer de mama estavam relacionados com a exposição no primeiro trimestre, enquanto o 
DM era mais evidente naqueles expostos no final da gestação.16

Tais estudos geográficos foram a base da origem da Teoria de Barker ou Teoria da Origem 
Fetal das Doenças do Adulto ou Programação Metabólica, que sugere que a deficiência nutricional 
durante a gestação e a infância precoce promoveria uma adaptação metabólica e/ou estrutural 
permanente no indivíduo, aumentando o risco de desenvolvimento de doenças crônico-degene-
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rativas, como a DM, e as doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial, o infarto agudo 
do miocárdio e os acidentes vasculares encefálicos (AVE) na vida adulta.15,17

A programação metabólica tem como base o conceito de que o meio ambiente hostil 
pode determinar alterações na expressão gênica, sem alterar o genoma do indivíduo, ou seja, 
a epigenética.17 

Vale notar que os efeitos adversos da fome não se limitaram àqueles que a viveram, mas 
passaram aos filhos ainda no ventre materno, os quais podem ser mais suscetíveis a apresen-
tar problemas de saúde na vida adulta comparados aos filhos de mães não expostas à fome.16

É uma forma não genética de hereditariedade capaz de influenciar a saúde, denominada 
"herança epigenética", ou seja, a transmissão de características dos pais para os filhos que não 
ocorre por meio do DNA.17

O reconhecimento da programação metabólica, que pode ocorrer no começo da vida, 
é fundamental para que todas as medidas sejam tomadas, tanto do ponto de vista de saúde 
pública quanto no atendimento individual, para que a criança possa viver em um ambiente 
adequado. Do ponto de vista nutricional, esse trabalho começa com a atuação do pediatra 
antes do nascimento, junto à gestante, hoje oficializada pela SBP, pela American Academy of 
Pediatrics (AAP) e outras entidades nacionais e internacionais, conhecida como "consulta pré-
-natal", inserida na tabela de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) desde 2016 
com o código 1.01.06.04-9 com porte de remuneração no grupo 2B.18

Consulta pré-natal 
Tadeu Fernando Fernandes

A inserção do pediatra no 3º trimestre do pré-natal representa uma oportunidade de an-
tecipação de riscos e um dos pilares da tríade para redução da morbimortalidade neonatal, jun-
tamente com a assistência ao RN em sala de parto e a consulta pós-natal na 1ª semana de vida.19

Durante essa intervenção eminentemente preventiva, devem ser abordados vários aspectos 
da gestação, parto, nascimento e acompanhamento da saúde da criança, como:19

• Preparar os pais para o cuidado do desenvolvimento físico e psicológico do bebê que 
está chegando. 

• Discutir os anseios, as preocupações e as necessidades com relação à criança.
• Avaliar a nutrição da gestante (programação metabólica).
• Obter informações básicas de grande importância no pré-natal, como as doenças ante-

riores e/ou ocorridas durante a gestação. Lembrar que a sífilis congênita continua sendo 
um dos grandes desafios para as políticas públicas de saúde, apesar das estratégias de 
prevenção bem definidas e da disponibilidade de tratamento.

• Revisar a situação vacinal da gestante.
• Verificar dados sobre a saúde dos pais, hábitos de vida e situações de risco para doenças 

congênitas, infectocontagiosas, psiquiátricas, alérgicas e autoimunes.
• Investigar sobre o consumo social ou não de álcool pela gestante. Estima-se que, a cada 

1.000 nascidos vivos, dois apresentem a síndrome alcoólica fetal (SAF). Segundo a SBP, 
um estudo realizado em São Paulo com quase 2 mil mulheres apontou que 33% delas 
consumiram bebida alcoólica em algum momento da gestação.

• Investigar a anemia na gestação, a carência de iodo e vitamina D e a deficiência de ácidos 
graxos poli-insaturados da série ômega-3, principalmente o consumo do ácido docosa-
-hexaenoico (DHA) em sua forma metabólica final.
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• Orientar sobre a nova “teoria do flavor”, que mostra que os odores e sabores que o feto 
experimenta na vida intrauterina ficam marcados em sua memória olfativa e gustativa, 
repercutindo depois na introdução da alimentação complementar com aceitabilidade 
maior dos alimentos e temperos utilizados durante a gestação, posteriormente também 
demonstrado durante a lactação.

• Esclarecer sobre os tipos de parto e a importância do parto normal, que, além dos bene-
fícios para mulher, é fundamental, segundo estudos recentes, para o estabelecimento de 
uma boa microbiota intestinal no bebê, a prevenção de obesidade infantil e a estimulação 
do aleitamento materno.

• Orientar sobre os cuidados com os seios e destacar a importância do aleitamento materno 
exclusivo desde a sala de parto.

• Discutir sobre os fatores emocionais que possam interferir na estabilidade emocional dos 
pais, como emprego, moradia, efeito da chegada da criança à família e o relacionamento 
com os irmãos.

• O principal objetivo do atendimento ambulatorial de puericultura no pré-natal é acolher a 
gestante e seu bebê, informar, intervir e prevenir. Lembrar-se dos conceitos apresentados 
de epigenética e programação metabólica.

Prevenção de doenças infectocontagiosas  
Tadeu Fernando Fernandes

Investigar infecções intercorrentes na gestação e esclarecer sobre a possibilidade de 
transmissão vertical são imprescindíveis durante a consulta pré-natal e logo ao nascimento.20

É um momento importante para intervenção orientar sobre a vacinação da gestante, da 
puérpera e do núcleo familiar, bem como sobre as primeiras vacinas do RN, discutidas com 
detalhes nos próximos capítulos.

Deve-se solicitar e/ou analisar o screening para doenças infeccionas nos exames de pré-
-natal, realizar a interpretação dos testes sorológicos e destacar a importância da triagem para 
estreptococos B e dos exames preventivos de imagem.20

A seguir, serão pontuadas algumas doenças importantes a serem investigadas.20

• Sífilis: a ocorrência de sífilis em gestantes no Brasil vem apresentando aumento sig-
nificativo, com alta constatada de 1.047% entre 2005 e 2013. Nesse mesmo período, 
observou-se um aumento no número de notificações de sífilis congênita de 135%. A 
ocorrência de sífilis durante a gestação pode resultar em graves efeitos adversos para o 
concepto, desde abortos e óbitos fetais, até RN vivos com sequelas diversas da doença, 
que poderão se manifestar até os 2 anos de vida. Apesar de o agente causador da sífilis, 
o Treponema pallidum, não apresentar resistência ao principal esquema de tratamento 
recomendado – a penicilina –, ainda não se conseguiu alcançar efetivo controle da doença. 
Com o objetivo de prevenir o acometimento fetal e neonatal, é preconizada a realização 
de triagem sorológica no início do pré-natal, às 28 semanas e na admissão para parto. 
A transmissão vertical (TV) da sífilis é uma das maiores entre as doenças infecciosas na 
gestação. Observa-se uma taxa de 40% de mortalidade perinatal. Nas fases primária e 
secundária da doença, as taxas de TV estão entre 90% e 100%. Nas fases mais tardias, 
incluindo a doença latente e o terciarismo, as cifras de TV estão entre 10% e 30%.

• Toxoplasmose: o Toxoplasma gondii é um protozoário que tem o gato como hospedeiro 
definitivo, e os outros animais, incluindo o homem, como hospedeiros intermediários. 
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A prevalência da infecção é variável e, em algumas regiões do Brasil, pode atingir 65% 
da população. A infecção materna é, em geral, assintomática, e o diagnóstico é feito pela 
sorologia. O diagnóstico mais fácil é da soroconversão confirmada em duas amostras de 
soro coletadas com intervalo de 2 semanas, em que a paciente que era IgG e IgM não 
reagentes se torna IgG e IgM reagentes. A prevalência da infecção congênita varia de 
0,1 a 0,3/1.000 nascidos vivos. A via de transmissão é transplacentária. A taxa de TV do 
toxoplasma é de 14% no 1º trimestre, 29% no 2º e 59% no 3º. No momento do parto, 
essa taxa pode ser de 80%. A maioria dos RN é assintomática ao nascimento, e a tríade 
clássica de retinocoroidite, hidrocefalia e calcificações intracranianas está presente em 
apenas 10% dos casos. Na maioria das crianças afetadas, as sequelas são tardias e a ma-
nifestação mais comum é a retinocoroidite, que pode acometer até 70% dos infectados.

• Estreptococo do grupo B: é um coco Gram-positivo, beta-hemolítico. Em 1970, nos Esta-
dos Unidos, antes de ser instituída a profilaxia antenatal, essa bactéria foi considerada 
a causa mais comum de sepse e meningite em menores de 3 meses. Estima-se que, nas 
pacientes colonizadas, a TV ocorra em até 50% dos casos, e a infecção fetal em 1% a 2%. 
A infecção fetal costuma se apresentar como septicemia neonatal precoce, meningite e 
pneumonia. Na tentativa de identificar o maior número possível de casos nos quais exista 
a colonização por essa bactéria e, assim, reduzir as complicações neonatais, em 2002, o 
Center of Disease Control (CDC), o American College of Obstetricians and Gynecologists 
(ACOG) e a American Academy of Pediatrics (AAP) passaram a recomendar o rastrea-
mento universal e a antibioticoprofilaxia intraparto. Nos Estados Unidos, essas medidas 
fizeram com que a prevalência de sepse neonatal precoce caísse de 2 a 3 casos/1.000 
nascimentos para 0,33 caso/1.000 nascimentos. Assim, preconiza-se o rastreamento 
universal por meio de cultura vaginal e retal entre 35 e 37 semanas de idade gestacional.

• Citomegalovírus (CMV): a prevalência de anticorpos para CMV na população adulta varia 
de 40% a 100%, mudando significativamente por região geográfica, status socioeconô-
mico e etnia. No Brasil, a soropositividade para o CMV observada entre gestantes oscila 
entre 76,6% e 97,5%. O maior risco de infecção primária ocorre em dois períodos du-
rante a vida: na infância, em decorrência da infecção perinatal, e na adolescência, pela 
transmissão sexual do CMV. Atualmente, a citomegalovirose é a infecção congênita viral 
mais comum em todo o mundo, com uma prevalência de 0,2% a 2,2%. Além disso, é a 
principal causa infecciosa de malformação do sistema nervoso central (SNC). A TV do 
CMV pode ser transplacentária após uma infecção materna primária ou recorrente, mas 
também pode ocorrer se houver exposição às secreções contaminadas do trato genital 
inferior (TGI) no momento do parto ou durante a amamentação. Cerca de 92% a 98% 
das mães CMV-positivas excretam esse vírus no leite. A excreção se inicia no final da 1ª 
semana após o parto, atinge o pico em torno de 4 a 6 semanas pós-natais e reduz até 
a 8ª semana. Uma revisão da biblioteca Cochrane (2012), com outros protocolos inter-
nacionais, como da Sociedade Canadense de Obstetrícia e Ginecologia (SOGC, 2010), 
do Royal College (2012) e do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia (ACOG, 
2015), orientam não rastrear o CMV durante o pré-natal. Entretanto, se o rastreio for 
feito, deve ser realizado no início da gravidez ou mesmo no período pré-concepcional. 
Se uma mulher é soronegativa, exames deverão ser repetidos durante a gravidez apenas 
se houver suspeita clínica.

• Zika vírus: a infecção pelo vírus Zika (ZIKV) apresenta também a expressiva peculiari-
dade de ser a primeira doença infecciosa importante à qual se atribuiu ligação ao de-
senvolvimento de malformações fetais a serem descritas nos últimos 50 anos, o que veio 
a gerar um alerta global de tal magnitude, que levou a OMS a declarar essa circulação 
epidêmica como Emergência em Saúde Pública de Repercussão Global – “Public Health 
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Emergency of International Concern”. Foi comprovada a circulação do ZIKV no Brasil em 
maio de 2015. A medida do perímetro cefálico para o diagnóstico de microcefalia con-
sidera pontos de corte ≤ 31,9 cm para o sexo masculino e perímetro ≤ 31,5 cm para o 
sexo feminino. Recomenda-se a realização de exame sorológico para eventual detecção 
de IgG e IgM de infecção por ZIKV, embora se conheça sua pouca especificidade. Outras 
causas de microcefalia deverão ser afastadas. Assim, com relação aos exames laboratoriais, 
deve-se solicitar hemograma e, obrigatoriamente, tentar fazer o diagnóstico diferencial 
com outras infecções (colher sorologias para sífilis, toxoplasmose, rubéola, CMV, herpes, 
parvovírus), testes para dengue e chikungunya.

Outras doenças infectocontagiosas devem ser rastreadas segundo a história da paciente, 
como hepatites B e C.20

Atualmente, um dos principais objetivos da Medicina e da Saúde Pública é trabalhar com 
ações preventivas, como programas de assistência pré-natal, consultas de acompanhamento e 
programas de rastreamento. Os pediatras devem estar alinhados com os esquemas de vacinação, 
sabendo que hoje se dispõe de um calendário vacinal específico para gestante, apresentado no 
capítulo sobre vacinação.

Prevenção da síndrome alcoólica fetal 
Lygia Border

A síndrome alcoólica fetal (SAF) é a ponta do iceberg do espectro de distúrbios fetais 
alcoólicos (fetal alcohol spectrum disorders – FASD). O termo FASD é uma expressão abrangente 
utilizada para se referir à gama de efeitos que podem ocorrer em um indivíduo exposto ao álcool 
durante o período pré-natal, o que pode resultar em prejuízos em curto, médio e longo prazo.21 

A Figura 1.3 representa o FASD englobando os defeitos congênitos relacionados com o 
álcool (alcohol-related birth defects – ARBD), os distúrbios de neurodesenvolvimento relaciona-
dos com o álcool (alcohol-related neurodevelopmental disorders – ARND), a síndrome alcoólica 
fetal parcial (partial fetal alcohol syndrome – PFAS) e a síndrome alcoólica fetal (fetal alcohol 
syndrome – FAS).22 

A síndrome alcoólica fetal (fetal alcohol syndrome – FAS) 
representa somente a ponta visível do iceberg do espectro de 
distúrbios fetais alcoólicos (FASD)

A FASD (fetal alcohol spectrum disorders) engloba outras 
desordens não visíveis em uma primeira etapa:
•  Desordens no neurodesenvolvimento relacionadas com o 

álcool (ARND)
• Síndrome alcoólica fetal parcial (PFAS)
•  Defeitos do nascimento relacionados com o álcool (ARBD)

Figura 1.3 – Representação do espectro de distúrbios fetais alcoólicos (FASD).
Fonte: Adaptada de Streissguth et al., 1985.25



12 O DIA A DIA DO PEDIATRA

A ingestão alcoólica durante a gravidez pode causar graves repercussões no feto e no RN, 
com consequências irreversíveis para toda a vida. É possível haver alterações físicas, mentais, 
comportamentais e de aprendizado. 

Os efeitos podem variar de acordo com o tempo de exposição, o padrão de consumo e 
a idade gestacional: 

• 1º trimestre: anomalias faciais e alterações estruturais maiores.
• 2º trimestre: aumento do risco de abortamento espontâneo.
• 3º trimestre: alterações do crescimento. 

Não existe uma quantidade segura para o consumo na gravidez; o feto é extremamente 
vulnerável, visto que o álcool atravessa livremente a barreira placentária. 

O álcool é considerado o agente teratogênico mais comum atualmente existente e a SAF, 
apesar de totalmente prevenível, representa a causa mais comum de retardo mental não congênito.23 

O consumo de álcool na gravidez pode ocorrer por depressão, carência afetiva, gravidez 
indesejada, estado nutricional comprometido, desinformação sobre efeitos de drogas, além do 
baixo custo e fácil acesso a bebidas alcoólicas, visto ser uma substância socialmente aceita.23 

Atualmente, outro aspecto que vem sendo analisado diz respeito ao envolvimento genético 
como fator de risco. Modelos animais e estudos moleculares epidemiológicos, em diferentes 
populações, apontam para o fato de que enzimas envolvidas no metabolismo do álcool (ou suas 
variantes) possam determinar os picos de alcoolemia materna e a consequente exposição do 
feto ao álcool.24 

Os sinais e sintomas da SAF são anomalias faciais características de restrição de cres-
cimento e anormalidades no neurodesenvolvimento (Figura 1.4).25 Nos anos seguintes, podem 
surgir problemas de aprendizagem, memória, distúrbios de atenção, fala, audição, entre ou-
tros. A síndrome pode envolver diferentes sistemas e aparelhos, causando defeitos cardíacos, 
esqueléticos, renais etc.23 

Nem todos os filhos de mães alcoolistas são acometidos pela FASD. Até o momento, o 
nível seguro de consumo de álcool durante a gestação é desconhecido. 

ÁLCOOL + GRAVIDEZ = TOLERÂNCIA ZERO! 

Figura 1.4 – Características da síndrome alcoólica fetal.
Fonte: Adaptada de Streissguth et al., 1985.25
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Na consulta pré-natal com o pediatra, pode ser aplicado um questionário curto, que leva 
em torno de 2 minutos, e que foi o primeiro teste rastreador para uso abusivo de bebida alco-
ólica validado para a prática obstétrica e ginecológica. Trata-se do questionário T-ACE (Quadro 
1.1) – acrônimo em inglês das palavras: Tolerance (tolerância), Annoyed (aborrecida), Cut-down 
(cortar), Eye-opener (abrir os olhos).26 

Não existe tratamento para a SAF. Até o momento, dispõe-se apenas de medidas de 
suporte, que visam minimizar os danos causados e o sentimento de culpa. As crianças e suas 
famílias devem ser acompanhadas por equipes multidisciplinares.23 

Efetivamente, a prevenção é a única maneira de evitar a doença e somente será atingida por 
meio da abstinência total de álcool durante a gestação e para mulheres que queiram engravidar.23 

SE BEBER, NÃO ENGRAVIDE; SE ENGRAVIDAR, NÃO BEBA!

Quadro 1.1 – Estrutura e pontuação do questionário T-ACE

T – Qual a quantidade que você precisa beber para se sentir desinibida ou “mais alegre”? 
(avaliar conforme o número de doses-padrão)
Não bebo – 0 pontos
Até duas doses – 1 ponto
Três ou mais doses – 2 pontos

A – Alguém tem lhe incomodado por criticar o seu modo de beber?
Não – 0 pontos
Sim – 1 ponto

C – Você tem percebido que deve diminuir seu consumo de bebida? 
Não – 0 pontos
Sim – 1 ponto

E – Você costuma tomar alguma bebida logo pela manhã para manter-se bem ou para se livrar 
do mal-estar do “dia seguinte” (ressaca)?
Não – 0 pontos
Sim – 1 ponto

T-ACE: Tolerance, Annoyed, Cut-down e Eye-opener. Resultado de dois pontos ou mais indicam alta propensão para um 
consumo alcoólico de risco durante a gestação.

Fonte: Jones et al., 2013.26 

Prevenção do estresse tóxico 
Lygia Border

A saúde das crianças está diretamente ligada aos aspectos físicos, nutricionais, sociais e 
emocionais. Tanto experiências positivas quanto negativas, vivenciadas desde a gestação até a 
adolescência, podem influenciar no desenvolvimento do indivíduo por toda a vida.27 

Os efeitos dessas experiências são cumulativos – quanto maior o número de situações e 
o tempo de exposição, maior e mais profundo será o impacto no indivíduo.27 

O estresse tóxico (ET) é definido como um estresse elevado e contínuo, capaz de provo-
car danos irreversíveis ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, além de aumentar os 
riscos para doenças orgânicas ao longo dos anos.28 

Existem alguns fatores que contribuem com maior risco para o ET – fatores relacionados 
com o indivíduo (prematuridade, baixo peso, doenças), fatores sociais (pobreza, desnutrição, 
fome, agressão física, dificuldade de acesso à saúde e à educação) e fatores familiares (núme-
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ro de atividades e responsabilidades excessivas – “miniexecutivo” – famílias desestruturadas, 
problemas conjugais entre os pais).28 

O cérebro é muito sensível ao ET, sobretudo na gestação e nos primeiros anos de vida. 
Por exemplo, a depressão materna na gestação pode acarretar a produção de uma grande 
quantidade dos hormônios do estresse, aumentando o risco de parto prematuro, baixo peso 
ao nascer e alterações no desenvolvimento e comportamento da criança.28

De acordo com as reações, o estresse pode ser classificado em:28 
• Estresse positivo: a criança é submetida a estresse de baixa intensidade e limitado a 

curtos períodos, como o início na escolinha.28 
• Estresse tolerável: a criança experimenta fatores estressantes por um período suficiente 

para elevar o risco de alterações na arquitetura cerebral, como uma doença grave na 
família, embora a criança receba todo o suporte familiar.28 

• Estresse tóxico: as experiências adversas são graves o suficiente para superar a capa-
cidade da criança de lidar com os desafios, ou o fator estressante permanece por longo 
período, frequência ou intensidade, por exemplo, o estresse dentro da escola com colegas 
e/ou professores agressivos, a falta de carinho, a ausência de um ou de ambos os pais, 
o excesso de atividades ou um divórcio conturbado dos pais.28 

A presença ou não de estresse tóxico na infância pode ser determinada pela maneira 
como os adultos responsáveis pelas crianças lidam com os problemas e as adversidades da 
vida, o carinho e a atenção com a criança, além da forma como eles as ensinam a conduzir 
determinadas situações.28,29 

Estudos mostram que, no Brasil, a taxa de prevalência de transtornos mentais entre crian-
ças e adolescentes varia de 7% a 12,7%. O pediatra tem um importante papel na diminuição do 
estresse tóxico de todas as crianças, ao orientar as famílias durante as consultas de puericultura, 
já que a neurociência tem comprovado que, mais que uma infinidade de brinquedos e estímu-
los, o principal fator protetor é o contato amoroso e responsivo de seus pais e cuidadores.28,29 

O pediatra deve sempre lutar para que todas as crianças possam viver, brincar e aprender 
em um ambiente seguro, estável, protetor e com as mesmas oportunidades de desenvolvimento.27

O pediatra na sala de parto 
Lygia Border

A SBP recomenda a presença do pediatra em todo nascimento, por ser o profissional 
médico com a melhor formação técnica para a assistência neonatal.30 

Desde 1994, a SBP vem atuando, com o Programa de Reanimação Neonatal, na capacitação 
teórico-prática de profissionais de saúde com base nos documentos publicados e atualizados a 
cada 5 anos pelo International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), com a finalidade 
de reduzir a mortalidade associada à asfixia perinatal.30

Todo RN a termo, respirando ou chorando e com tônus muscular em flexão, deve ser 
colocado em contato “pele a pele” junto à sua mãe.30

O cordão umbilical deve ser clampeado após 1 a 3 minutos para prevenção da deficiência de 
ferro nos primeiros meses de vida e o aleitamento materno deve ser estimulado na 1ª hora de vida.30 

O RN que apresenta respiração irregular ou apneia e/ou hipotonia deve ser encaminhado 
à mesa de reanimação, onde devem ser realizados os passos iniciais da reanimação preconizados 
pelo Programa de Reanimação Neonatal da SBP.31 
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O RN necessita começar a respirar, espontaneamente ou com auxílio, no 1º minuto de 
vida, considerado o “minuto de ouro”. Um em cada dez RN precisa de ajuda para iniciar a res-
piração ao nascimento. O risco de morte aumenta 16% a cada 30 segundos de demora para 
iniciar a respiração, nos primeiros 6 minutos de vida.31

A equipe responsável pelo atendimento do RN ao nascimento deve estar treinada em 
reanimação neonatal. Pelo menos um profissional capacitado a realizar os passos iniciais e 
a ventilação com pressão positiva com máscara facial deve estar presente e disponível para 
atender exclusivamente o RN.31 

Na presença de fatores de risco perinatais, são necessários 2 a 3 profissionais treinados 
e capacitados em reanimação neonatal, devendo um deles assumir a liderança para fazer com 
que a equipe atue de maneira coordenada e efetiva na reanimação. Todo o material para rea-
nimação deve ser checado e testado antes de cada nascimento.31 

Logo após o nascimento, o contato pele a pele facilita a colonização do RN pela flora 
da pele de sua mãe e, com o aleitamento materno, oferece substrato para o crescimento da 
microbiota intestinal do RN.30,31 

Recomenda-se o contato pele a pele por pelo menos 1 hora, colocando o RN sobre o ab-
dome ou tórax da mãe, de acordo com sua vontade ou tipo de parto, e cobri-lo para manter a 
normotermia, iniciar o estabelecimento da lactação, favorecer o aleitamento materno, prevenir 
o desmame precoce e fortalecer o vínculo mãe-bebê.31 

O contato pele a pele na 1ª hora de vida não deve ser interrompido para os cuidados de 
rotina com o RN, como: pesar o bebê, aplicar a vitamina K e aplicar o colírio para a prevenção 
da oftalmia neonatal, dar banho ou aplicar vacinas.31 

O clampeamento tardio do cordão umbilical é benéfico com relação aos índices hemato-
lógicos na idade de 3 a 6 meses, embora possa causar aumento na necessidade de fototerapia 
por bilirrubina indireta na 1ª semana, principalmente se, por falha técnica, realiza-se a ordenha 
do cordão.31 

É papel do pediatra coordenar a equipe que assiste o RN, organizando um trabalho com 
responsabilidade partilhada por todos os membros dessa equipe, diminuindo a distância entre 
os níveis hierárquicos e valorizando as diversas competências.29,30

A importância da puericultura nos primeiros  
2 anos de vida 

Lygia Border

Cuidar da saúde física e mental de nossas crianças, para que cheguem aos 100 anos ou 
mais com qualidade de vida, é o grande desafio do pediatra da atualidade.32 

O termo “puericultura” vem do latim “puer” = criança e “cultur” = cultura ou criação, 
referindo-se aos cuidados dispensados à criança. Em 1865, o médico francês Caron publicou 
um manual intitulado “A Puericultura ou a Ciência de Elevar Higienicamente e Fisiologicamente 
as crianças”, partindo da observação simples e prática de que grande parte das crianças inter-
nadas nos hospitais de Paris poderia ter suas internações evitadas se suas mães tivessem sido 
orientadas sobre como alimentar e cuidar de seus filhos.32 

No Quadro 1.2, é apresentado o calendário de consultas de rotina em pediatria (pueri-
cultura), atualmente chamado de “Atendimento Ambulatorial em Puericultura”, alinhado pela 
SBP, pela AAP, pela Associação Médica Brasileira e pelo Ministério da Saúde do Brasil.33 
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Quadro 1.2 – Calendário mínimo de consultas de rotina em pediatria (puericultura)

Lactente  
(0 a 2 anos)

Pré-escolar  
(2 a 4 anos)

Escolar  
(5 a 10 anos)

Adolescentes  
(11 a 19 anos)

• 1ª semana
• 1 mês
• 2 meses
• 3 meses
• 4 meses
• 5 meses
• 6 meses
• 9 meses
• 12 meses
• 15 meses
• 18 meses

• 24 meses
• 30 meses
• 36 meses
• 42 meses
• 48 meses

• 5 anos
• 6 anos
• 7 anos
• 8 anos
• 9 anos
• 10 anos

• 11 anos
• 12 anos
• 13 anos
• 14 anos
• 15 anos
• 16 anos
• 17 anos
• 18 anos
• 19 anos

Fonte: Fernandes, 2018.33

A primeira consulta de puericultura, após o nascimento, é de extrema importância para 
estabelecer o vínculo com os pais ou cuidadores da criança. Essa consulta deve ocorrer na 1ª 
semana de vida do RN.33 Caso já tenha ocorrido a consulta com o pediatra no 3º trimestre da 
gravidez, nesta é possível dar continuidade às orientações e recomendações.33 

A partir da anamnese, deve-se avaliar as condições do nascimento da criança (tipo de parto, 
local do parto, peso ao nascer, idade gestacional, índice de Apgar, intercorrências clínicas na ges-
tação, no parto, no período neonatal e nos tratamentos realizados) e os antecedentes familiares 
(condições de saúde dos pais e dos irmãos, número de gestações anteriores, número de irmãos).32,33 

O pediatra deve fazer perguntas “provocativas” para que a consulta seja interativa, como: 
Como foram estes dias desde o nascimento até hoje? Como você está se sentindo?26

O aleitamento materno assume grande importância na promoção da saúde da criança. 
O incentivo ao aleitamento materno representa uma das principais práticas em saúde, estando 
associado à diminuição da mortalidade infantil, de doenças e da alergia alimentar.33,34 

Teoria na prática

Comentários sobre o caso clínico
Tadeu Fernando Fernandes • Lygia Border

Após essa apresentação teórica dos primeiros 1.100 dias, vemos que a decisão da mamãe 
Beatriz e do papai Pedrão em ter um filho não foi acompanhada de um aconselhamento médico, 
como é proposto para os dias atuais.

Com os antecedentes familiares da Beatriz, cujo pai faleceu precocemente (48 anos) em 
decorrência de problemas cardiovasculares (hipertensão), que culminou em um evento agudo 
de infarto miocárdico, deveríamos monitorar a gestação com foco principalmente no controle 
do peso e do consumo de sal e açúcar, na proibição de bebidas alcoólicas e no combate ao ta-
bagismo, sem contar com medidas para reduzir o grau de estresse e ansiedade, com estímulos 
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para o combate ao sedentarismo. Ganhar 20 kg em uma gestação com esses antecedentes é um 
risco muito grande para a programação metabólica do feto.

Quanto ao papai Pedrão, que apresenta a clássica síndrome metabólica com excesso de 
peso, dislipêmico, sedentário e o consumo de álcool frequente em seus finais de tarde, como 
vimos nos estudos recentes, soma fatores de risco que predispõem à metilação no material 
genético do espermatozoide, ele deveria ter, 3 meses antes, pelo menos, adequar seu estilo de 
vida à chegada do primeiro filho. Certamente, precisaria de uma suplementação de vitaminas 
e minerais que sabidamente o álcool expoliam, além de um check-up de sua saúde.

Uma gravidez de gemelares é acompanhada de riscos e precisa de um acompanhamento 
rigoroso, medidas preventivas e muitos cuidados com a gestante e os futuros filhos. A mãe tomou 
uma atitude importante ao procurar o pediatra para consulta pré-natal e mereceria orientações 
como as citadas ao longo do capítulo para minimizar os risco e maximizar os benefícios para 
o complexo materno-fetal, melhorando a programação metabólica, reduzindo os agravos epi-
genéticos e vislumbrando um parto e um pós-parto com maior atenção primária e secundária 
às doenças físicas e psíquicas, que, como vimos no decorrer do caso, se apresentaram ao longo 
dos primeiros anos de vida do bebê, comprovando que realmente os primeiros 1.100 dias se 
apresentam com uma enorme janela de oportunidade para intervenções preventivas e curativas.

No decorrer do caso clínico, vimos que a mamãe Bia “para relaxar” tomava uma taça de 
vinho (muitas vezes duas), fato que aumenta o risco para SAF. Soma-se o fato de ter retomado o 
hábito do tabagismo, mesmo que 2 a 3 cigarros ao dia, aspecto relevante e documentado em estu-
dos que mostram que o tabagismo na gestação pode contribuir para a síndrome da morte súbita 
do bebê, além de causar importantes alterações no desenvolvimento do sistema nervoso fetal.

Mamãe Bia fez uso de antibióticos na gestação e não temos relatos de reposição de mi-
crobiota intestinal, além de referir constipação intestinal de 3 a 4 dias sem evacuar, fato que 
aumenta o risco para infecção de trato urinário (ITU) e mostra a nítida disbiose intestinal, 
outro fator de risco para ITU.

Como vimos, a puericultura desde a vida intrauterina e sua sequência, preferencialmente 
com o mesmo pediatra, podem trazer inúmeros benefícios para o binômio mãe-filho a curto, 
médio e longo prazos.
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