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É com muita honra que faço a apresentação desta obra da notável pediatra, 
infectologista e amiga Profa. Dra. Normeide Pedreira dos Santos França.

Esta nova edição do consagrado e pioneiro livro A Consulta Pediátrica Pré-natal 
– Um Guia para Antecipar Condutas Preventivas mostra o vanguardismo dessa pediatra, 
sempre preocupada com a saúde de nossas crianças.

Posso afirmar que Normeide é pioneira nessa luta pela inserção do pediatra no 
terceiro trimestre do pré-natal, uma oportunidade única de antecipação de riscos e um 
dos pilares da tríade para a redução da morbimortalidade neonatal, juntamente com 
a assistência ao recém-nascido (RN) em sala de parto e a consulta pós-natal dentro da 
primeira semana de vida.

A obra A Consulta Pediátrica Pré-natal – Um Guia para Antecipar Condutas 
Preventivas direciona e transmite os principais ensinamentos destinados à consulta da 
gestante com pediatra no pré-natal, época fundamental para as orientações preventivas, 
inclusive no ponto de vista da conexão emocional, um passo importante para a prevenção 
do estresse tóxico gestacional, que tanto interfere no desenvolvimento cerebral e 
aumenta os riscos de distúrbios do sono, dificuldades de aprendizagem e problemas do 
comportamento na infância.

É uma fase importante também para a programação metabólica do bebê, fato 
ricamente documentado na literatura científica, que pode influir de modo decisivo no 
desenvolvimento das doenças cronicodegenerativas na vida adulta.

A autora se preocupa, neste livro, com todas as esferas que possam afetar a vida 
presente e futura da criança, envolvendo a alimentação materno-infantil, o maravilhoso 
aleitamento materno e o monitoramento dos primeiros e fundamentais passos do 
crescimento e desenvolvimento desse indefeso e frágil ser: a criança.

Ela aborda também, de modo brilhante, os cuidados com a imunidade da criança, 
principalmente no que tange ao compliance de todas as vacinas disponíveis e acessíveis 
atualmente em nosso país.

Enfim, podemos dizer que este livro é um marco na literatura médica brasileira, 
para nós, uma fácil previsão: será um sucesso!

Apresentação à 2a edição



Parafraseando a letra musical de um conhecido grupo brasileiro do “axé music”, 
finalizo a apresentação deste livro “...foi bem feito, lógico, a Bahia só tem coisa boa!”.

E uma dessas coisas boas da Bahia é a nossa colega Normeide Pedreira dos Santos 
França.

Tadeu Fernando Fernandes
CRM-SP  46876 – RQE 55494

Especialista em Pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP.
Especialista em Pediatria pela Associação Médica Brasileira – AMB. 

Presidente do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da SBP.



Depois de ter escrito um guia para acompanhar crianças passo a passo, do 
nascimento aos cinco anos, Dra. Normeide acrescenta nas suas orientações um guia 
que ajudará as mães de primeira e de muitas viagens nas suas dúvidas sobre o período  
pré-natal. A possibilidade de interagir com um profissional que pode identificar de 
forma tranquila e segura os possíveis eventos ocorridos antes do nascimento que podem 
modificar o desfecho pós-natal e atuar positivamente sobre eles é de grande valia. 

Os depoimentos iniciais do livro dispensariam as apresentações. Mamães 
declarando que “cada experiência pode ser única”, “mesmo as pessoas mais informadas 
necessitam de respostas às suas próprias perguntas”, “amamentar não é a única forma de 
manifestar amor”, “mesmo gestações planejadas, e sem intercorrências se beneficiam da 
consulta pediátrica pré-natal, auxiliando mães e pais a chegarem ao parto sem estresse” 
são esclarecedoras e têm um grande significado de acolhimento, carinho e orientação 
para situações novas, desconhecidas ou que mesmo já vividas em momentos diferentes de 
nossas vidas, representam um desafio a ser vencido, sobretudo quando estamos vivendo a 
maravilhosa e inquietante aventura de ter filhos.

Parabéns, Normeide, por mais este trabalho!

Regina Célia de Menezes Succi
Professora Associada, Livre-docente de Pediatria da Escola Paulista 

de Medicina da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp. 
Membro do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP.
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A Consulta Pediátrica Pré-natal – Um Guia para Antecipar Condutas Preventivas 
permanece como o único livro com essa temática em nosso país.

A primeira edição resultou da constatação de uma lacuna na literatura nacional 
referente a fontes sobre esta intervenção e apresentou aos pediatras um roteiro de 
orientação e apoio para a inserção e realização desta consulta em sua rotina assistencial.    

É uma grande alegria proporcionar à comunidade pediátrica esta segunda edição, 
atualizada e ampliada, com novas informações, dentre as quais alguns conhecimentos 
sobre epigenética, os primeiros 1.100 dias de vida, determinantes sociais da saúde, 
teratogênese, o plano de parto, o puerpério feminino e masculino, os transtornos do 
espectro alcoólico fetal e a COVID-19 no contexto das infecções perinatais e da vacinação 
das gestantes e puérperas.   

Esta segunda edição pretende contribuir para a consolidação da consulta pediátrica 
pré-natal na rotina dos pediatras brasileiros. Tem ainda a pretensão de inspirar a classe 
pediátrica a reivindicar às autoridades da saúde a inserção desta intervenção nas rotinas 
do Sistema Único de Saúde (SUS), o que representará um grande avanço na redução da 
morbimortalidade de crianças brasileiras, particularmente no período perinatal, por se 
configurar em uma ação que, dentre tantas atribuições, favorece o aleitamento materno e 
uma parentalidade com responsabilidade e afeto.  

Aproveitem a leitura! 

Normeide Pedreira dos Santos França

Palavras da Autora





Com alegria e orgulho renovados, vemos nascer a 2a edição deste livro idealizado 
e concretizado pela Profª. Normeide Pedreira dos Santos França. O pediatra é um médico 
diferenciado, pois tem a tarefa de assistir as crianças e os adolescentes nas enfermidades 
que se apresentam nesse período da vida e, também, orientar e ensinar os métodos 
preventivos que possam melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes e familiares. 
Temos lutado pela presença do pediatra em todos os níveis de atenção, seja primária, 
secundária, terciária ou quaternária, pois esse é o profissional capacitado para tal. Além 
disso, o pediatra deve sistematicamente fazer a consulta pré-natal para esclarecer dúvidas, 
tranquilizar os pais, orientar bons hábitos de vida, e, sobretudo, iniciar o processo da 
pedagogia da prevenção de maneira clara e simples, fortalecendo os papéis da mãe e do 
pai, sempre. Com serenidade e empatia, o bom pediatra nessa consulta pré-natal estabelece 
o vínculo com os pais e faz orientações adequadas, que devem ser refletidas pelo casal.

Na atualidade, em meio a muitas informações erradas ou fake news, a informação 
correta é preciosa, pois ajuda na avaliação crítica dos pais sobre as decisões e escolhas 
melhores para seus filhos. O profissional mais preparado para exercer essa função, 
reiteramos, é o pediatra, pois nessa atuação é ele que protagoniza essa orientação! 
Continuaremos a lutar para que todas as crianças tenham o seu pediatra para acompanhá-los,  
desde a consulta pré-natal, até o final da adolescência, em todo o seu processo de 
crescimento e desenvolvimento, para que possam alcançar o seu potencial.

Aproveitem, pois, este belo trabalho, que certamente contribuirá para o 
aperfeiçoamento constante em prol do futuro dos nossos pacientes pediátricos.

 
Luciana Rodrigues Silva

Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP.
Vice-presidente da Associação Médica Brasileira – AMB.

Professora Titular de Pediatria da Universidade Federal da Bahia – UFBA.
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Este livro surge em um momento extremamente oportuno, quando lutamos para 
ampliar a atuação do pediatra na atenção primária, secundária e terciária em todos os 
cenários nos quais as crianças e os adolescentes sejam assistidos. Além disso, enfatiza 
a importância da consulta com o pediatra no pré-natal, período fundamental para que 
sejam iniciadas as orientações preventivas para os pais quanto à sua relação com a criança 
que vai nascer, tanto do ponto de vista de conexão emocional, quanto com relação à 
alimentação e sobretudo ao aleitamento materno, ao sono, às etapas do desenvolvimento, 
às imunizações e às principais doenças da fase neonatal. Nessa consulta, pode começar a 
conexão mais próxima dos pais com o pediatra que vai acompanhar a criança e conhecer 
o ambiente que irá envolvê-la.

O pediatra é o único profissional habilitado a cuidar das doenças das crianças e 
adolescentes e também a prevenir as principais afecções em curto e longo prazo, agindo 
como educador das famílias quanto à saúde, à alimentação adequada, ao estímulo 
cognitivo, à educação física e aos hábitos saudáveis. O bom pediatra pode trazer reflexões 
importantes para os pais e responder às dúvidas que estes tenham quando esperam o 
nascimento de seus filhos.

A informação adequada pode mudar a realidade e colaborar com grande 
impacto na saúde dos pacientes pediátricos, cuidando do futuro do nosso país de forma 
comprometida e séria.

Parabéns à Profa Normeide Pedreira por este belo trabalho, que certamente 
contribuirá para o aperfeiçoamento dos pediatras brasileiros.

Luciana Rodrigues Silva
Professora Titular de Pediatria da Universidade Federal da Bahia – UFBA.

Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP.
Membro da Academia Brasileira de Pediatria – ABP.
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ACIP = Advisory Committee on Immunization Practices
AINES = Anti-inflamatórios não esteroides 
AM = Aleitamento materno 
ANS = Agência Nacional de Saúde Suplementar 
Anti-HBs = Anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus B da hepatite
Anti-VHC = Anticorpo contra o vírus C da hepatite
AZT = Zidovudina 
BLH = Banco de Leite Humano 
CDC/EUA = Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos da América 
CMV = Citomegalovírus 
COVID-19 = Coronavirus Disease 2019
CRIEs = Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais 
CV = Carga viral 
DESAF = Distúrbios do Espectro da Síndrome Alcoólica Fetal
DFTN = Defeitos do fechamento do tubo neural 
DHEG = Doença hipertensiva específica da gestação 
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ELISA = Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay – ensaio imunoenzimático 
EV = Endovenoso
FDA = Food and Drug Administration 
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FTA-Abs = Fluorescent treponemal antibody absorption 
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HAS = Hipertensão arterial sistêmica 
Hb = Hemoglobina 
HBeAg = antígeno e do Vírus B da Hepatite
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RELATO 1
“Minha gestação foi planejada e cercada de fontes de informação. Li muito, consultei 

a internet, fiz cursos de gestante e de amamentação, conversei bastante com amigas e com 
a obstetra. Mas percebi que mesmo as pessoas mais informadas necessitam de respostas às 
suas próprias perguntas, pois ainda restavam dúvidas e inseguranças. Conversei com meu 
marido e decidimos fazer a consulta pediátrica pré-natal. Foi um momento só nosso, sem 
o estresse do bebê chorando, sem estar no processo de amamentação e sem a preocupação 
de que o bebê não estivesse bem naquele momento. Além de nos orientar, a pediatra fez o 
nosso histórico de doenças e alergias na família e sobre a gravidez. Recebi orientações sobre 
a amamentação e os cuidados com o bebê (o sono, o choro, as cólicas, os banhos, a pele, o 
umbigo, as primeiras vacinas, os primeiros exames, o ambiente, dentre outros) e também fui 
orientada a cuidar do meu corpo e da minha alimentação. Pude conhecer antecipadamente 
a Pediatra que escolhi para ser meu braço direito nos cuidados com Luiza e com isso me 
senti muito mais segura. Recebi orientações impressas, as quais poderia rever em casa, se 
esquecesse algo. Depois do parto, a primeira consulta da minha filha foi um momento muito 
tranquilo, pois as minhas dúvidas já tinham sido esclarecidas. Planejamos ter um segundo 
filho e decidimos que, por ter sido uma experiência tão positiva, faremos outra vez a con-
sulta pediátrica pré-natal, mesmo porque, com o tempo podemos esquecer algumas coisas e 
cada experiência pode ser única, não a repetição da anterior.”

(Anna Paloma Ribeiro, médica oncologista, primigesta, mãe de Luiza.) 

RELATO 2
“A gravidez aconteceu de repente e eu, esperando meu primeiro filho, descobri no 

pré-natal que tinha um exame positivo para um vírus, o HTLV, do qual nunca tinha ouvi-
do falar. Fiquei assustada e triste com a informação de que não poderia amamentar o meu 
bebê, me sentindo incapaz e diferente das outras mulheres, principalmente porque mamei 
no peito por mais de dois anos e queria oferecer o mesmo ao meu filho. Fui encaminha-
da para a consulta pré-natal com infectologista pediatra, que me orientou sobre o vírus, 
como ele passa da mãe para o bebê e, o que foi mais importante, me ofereceu o apoio que 
me ajudou a superar a tristeza de não poder amamentar e a entender que existem outras 
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formas de manifestar amor, quando não é possível dar o peito para o bebê mamar. Essa 
consulta me ajudou muito a chegar ao parto sem estresse e a organizar os cuidados que 
daria ao meu bebê depois que ele nascesse.” 

(D.O.S., 24 anos, dona de casa, primigesta, mãe de um menino saudável, não in-
fectado pelo HTLV.)

RELATO 3
“Apresentei sorologias positivas para citomegalovírus e herpes I e II na gestação, 

o que me deixou muito preocupada. Tive a liberdade de discutir com a obstetra sobre a 
necessidade de uma consulta pré-natal com a pediatra, nesse caso, infectologista pedia-
tra. Tal consulta foi essencial para esclarecimento das dúvidas que surgiram no curso da 
gravidez, principalmente relacionadas à possibilidade de reativação desses vírus, ao risco 
de transmissão vertical e às condutas no parto e após o nascimento. Saí mais segura com 
as informações e certamente a consulta pediátrica pré-natal foi de suma importância para 
que eu mantivesse uma gestação mais tranquila.”

(C.M.F.A., 36 anos, médica pediatra, primigesta, em curso do terceiro trimestre de 
gestação.)

RELATO 4
“Tive uma gestação planejada, bem tranquila e sem nenhuma intercorrência. Por 

indicação de uma amiga decidi fazer uma consulta pré-natal com o Pediatra, quando esta-
va com 35 semanas de gestação. Foi uma experiência muito válida e importante, inclusive 
me ajudando na escolha do pediatra para fazer o acompanhamento da minha filha. Por 
mais que tenha lido artigos e blogs na internet, ainda tinha algumas dúvidas e nessa con-
sulta eu consegui esclarecê-las. Nessa consulta, recebi várias orientações que reduziram 
as minhas preocupações, sendo a amamentação a maior delas. As minhas mamas foram 
examinadas e eu fui orientada sobre os possíveis problemas iniciais com a amamentação 
e como contorná-los. Assim, consegui amamentar minha filha exclusivamente até os seis 
meses, quando voltei a trabalhar. Quando minha filha tinha três meses de idade eu produ-
zia tanto leite que cheguei a doar para o banco de leite humano. Então, para mim foi muito 
importante ter feito essa consulta pediátrica como parte do meu pré-natal e eu recomendo 
para outras gestantes.” 

(Loraine Veiga, bióloga, trabalha na indústria farmacêutica, primigesta, mãe de 
Marina.)
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Prevenção e proatividade são importantes características da pediatria, com impac-
to na preservação da saúde e na redução da mortalidade infantil. Dentro desse contexto de 
práticas antecipatórias e com embasamento em evidências científicas, o pediatra assume 
papel importante no pré-natal, com a inserção da consulta no terceiro trimestre de gesta-
ção, a qual, associada à assistência ao recém-nascido (RN) em sala de parto e à consulta 
do RN dentro da primeira semana após o parto, representam importantes estratégias para 
redução de desfechos perinatais desfavoráveis. 

A restrição de crescimento intrauterino (RCIU), definida como peso fetal abaixo 
do percentil 10 para a idade gestacional, ocorre em 7% a 15% das gestações, o que corres-
ponde a 13 milhões de nascimentos por ano. Compromete o crescimento e o desenvolvi-
mento no período pós-natal, configura-se em uma das principais causas de subnutrição 
na infância e está associada a aumento significativo da morbimortalidade perinatal. A 
ponderação de riscos para RCIU é uma das atribuições da consulta pediátrica pré-natal.

A inserção do pediatra no pré-natal é particularmente útil para auxiliar o obstetra 
no preparo da gestante para a amamentação e garantir o aleitamento materno (AM), a 
estratégia mais importante para promover a saúde física, mental e psíquica da criança. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os lactentes recebam AM com 
início dentro da primeira hora de vida, mantida de maneira exclusiva, nos primeiros seis 
meses e continuada até os 2 anos de idade. 

Essa consulta oportuniza, ainda, a avaliação de doenças genéticas, infecciosas e de 
complicações secundárias a morbidades maternas, além da discussão sobre a evolução da 
gestação, o contexto familiar, as expectativas dos pais em relação ao nascimento, os riscos 
ambientais e os determinantes sociais da saúde. 

Independentemente de ser a primeira gestação, marcada por experiências inéditas, 
ou uma gestação subsequente, quando o casal precisará administrar as demandas de aten-
ção do RN com as necessidades dos outros filhos maiores, um encontro pré-natal inicia a 
construção do vínculo entre pais e pediatra e proporciona tranquilidade nesse período de 
dúvidas e inseguranças familiares com a chegada do bebê. 

As orientações fornecidas nessa consulta auxiliarão os pais a serem competentes 
cuidadores de seus filhos, por meio da abordagem dos cuidados ao RN e de aspectos 

Introdução
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práticos relacionados à sua fisiologia, às necessidades nutricionais, aos riscos da autome-
dicação, à prevenção de acidentes e de doenças e aos testes de triagem neonatal. Muitas 
famílias deixam de realizar esses testes e outras os fazem, mas não mostram os resultados 
ao pediatra, por desconhecerem a sua importância. 

Tendências internacionais de prevenção de doenças infecciosas na infância apon-
tam para uma atualização pré-concepcional do calendário de vacinação da mulher em 
idade fértil e à vacinação de familiares e cuidadores dos bebês que vivem com eles para 
protegê-los contra doenças que podem levar a desfechos desfavoráveis (hospitalização e 
óbito) em idade precoce, na qual ainda não podem se vacinar ou estão apenas parcialmente 
imunizados (estratégia casulo [“cocoon strategy”], orientada pela OMS). 

Desse modo, a consulta pediátrica pré-natal se configura em uma oportunidade de 
construir vínculo com a família e de abordar múltiplos aspectos de prevenção e promoção 
da saúde da criança desde a vida intrauterina, devendo ser realizada rotineiramente, em 
todas as gestações, independentemente de serem classificadas como baixo ou alto risco. A 
construção antecipada desse vínculo com o pediatra certamente contribuirá para o resgate 
à puericultura, esquecida na atualidade por muitas famílias que só procuram assistência 
pediátrica em situações de urgência/emergência. Essa supressão da rotina de puericultura 
repercute negativamente sobre a saúde das crianças e, consequentemente, dos adultos que 
serão no futuro. 

Apesar da documentação dos benefícios da consulta pediátrica pré-natal sobre a 
redução da morbimortalidade infantil, essa intervenção ainda é pouco realizada na rotina 
de consultórios pediátricos, mesmos em países desenvolvidos. De acordo com publicação 
americana, 78% dos pediatras dos Estados Unidos oferecem a consulta pré-natal, mas esse 
serviço é utilizado por 5% a 39% das famílias e é menos acessível ainda para gestantes 
pobres de áreas urbanas (menos de 5%), apesar do maior risco de desfechos adversos. 
No Brasil, as estatísticas são desconhecidas, mas podem estar aquém dos números ame-
ricanos, por ser uma conduta recente, desconhecida pela população e até pelos obstetras, 
o que dificulta a busca espontânea e o encaminhamento das gestantes, bem como pela 
escassez de informações específicas para capacitação dos pediatras e por ser inacessível à 
maior parte da população, já que não está inclusa nas rotinas do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Atualmente, o acesso limita-se ao setor privado e à saúde suplementar, com auto-
rização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) pela  Resolução Normativa n° 
387, de 02 de janeiro de 2016 (atendimento pediátrico à gestante no 3º trimestre: código 
1.01.06.04-9; remuneração porte B). 
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O cenário da assistência médica tem se modificado 
ao longo do tempo, com as medidas de prevenção e pro-
moção da saúde assumindo posição de destaque cada vez 
maior em todas as idades. 

A Perinatologia é a divisão da Medicina que com-
preende a assistência ao binômio materno-fetal desde 26 
semanas após a fertilização até 28 dias após o nascimento, 
para viabilizar múltiplas e precoces possibilidades diagnós-
ticas, preventivas e terapêuticas. Os conhecimentos e as 
tecnologias mais recentes permitem antecipar riscos desde 
a vida intrauterina e proporcionar à criança intervenções 
obstétricas, pediátricas, familiares e sociais, objetivando 
maior qualidade de vida e redução da morbimortalidade 
infantil. Nesse cenário, a consulta pediátrica pré-natal exer-
ce alto impacto positivo. 

São atribuições dessa consulta:
• Iniciar a assistência à saúde da criança antes do 

nascimento, de acordo com o conceito dos pri-
meiros 1.000 dias de vida, representados pela 
soma do tempo decorrido desde a concepção até 
o final da gestação (270 dias) mais 365 dias do 
primeiro ano de vida mais 365 dias para comple-
tar 2 anos de idade; 

• Esclarecer as dúvidas da família e propor estraté-
gias para contornar as suas dificuldades;

• Oportunizar um vínculo afetivo-profissional pre-
coce entre os pais e o pediatra, objetivando o res-
gate das famílias às consultas de puericultura; 

Inserção do Pediatra 
no Pré-natal — Quais 
São as Justificativas?

 ) Objetivos
Justificar a inserção 
da consulta com o 
pediatra no terceiro 
trimestre de gestação 
na rotina, como 
uma antecipação de 
condutas de prevenção 
e promoção à saúde. 

 ) Conteúdo
Atribuições do Pediatra 
na consulta pré-
natal que justificam 
a sua atuação nessa 
fase da vida.
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• Estabelecer um canal de comunicação entre o pediatra e o obstetra objetivando 
identificar situações de risco para o bebê;

• Ponderar a existência de riscos para restrição de crescimento intrauterino (RCIU);
• Antecipar a identificação de outras situações de risco através da coleta de dados 

sobre a saúde dos pais, hábitos de vida da família e intercorrências na gestação, 
com o objetivo de estabelecer estratégias para intervenções precoces; 

• Auxiliar o obstetra em questões como o preparo da gestante para a amamentação 
e incentivo ao aleitamento materno dentro da primeira hora de vida, para reduzir 
a subnutrição na infância; 

• Esclarecer a família sobre os principais eventos perinatais: os tipos de parto e sua 
repercussão para o recém-nascido (opção pela via vaginal sempre que possível, 
porém com respaldo na indicação obstétrica); a assistência pediátrica em sala de 
parto, o alojamento conjunto, a primeira consulta de puericultura e o puerpério;

• Orientar sobre a existência e o direito a um plano de parto, que é recomendado 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da saúde, através 
da Rede Cegonha;

• Orientar os pais sobre os benefícios de rede de apoio para a amamentação e cuida-
dos com o(s) seu(s) bebê(s); 

• Preparar os pais para cuidar do desenvolvimento físico e psicológico do filho que 
vai nascer;

• Discutir a repercussão familiar do nascimento da criança, o impacto para os ir-
mãos e os fatores emocionais e sociais que possam interferir na estabilidade emo-
cional dos pais; 

• Antecipar orientações sobre a adoção de medidas de segurança em casa e no trans-
porte da criança.
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