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Seguem as principais recomendações para fototerapia, de acordo com o Guia para

os Profissionais de Saúde sobre Atenção à Saúde do Recém-Nascido (BRASIL, 2014d).



Indicações para a Exsanguineotransfusão

A exsanguineotransfusão é indicada quando houver necessidade de (BRASIL, 2014d):



Desidratação

A desidratação pode ser classificada a partir de seus tipos e também de seus graus,

vejamos (HOCKENBERRY; WILSON; RODGERS, 2018):





Analisaremos, agora, as manifestações dos tipos de desidratação e os sinais clínicos
dos graus desse distúrbio (HOCKENBERRY; WILSON; RODGERS, 2018):

Tipos de desidratação



Tipos de desidratação



Grau de desidratação



Grau de desidratação



Sobre os Planos de tratamento em casos de desidratação,
Consultar o Volume I, pag. 64 do Cap. 1 - Saúde da Criança, do 

Livro Tratado de Enfermagem para Concursos e Residências









Segue, no quadro abaixo, a descrição dos sinais clínicos dos casos graves de

desnutrição (BRASIL, 2005).



Vejamos as condutas indicadas pelo Manual de Quadros de Procedimentos do

Ministério da Saúde - Aidpi Criança: 2 meses a 5 anos sobre o cuidado as crianças

com desnutrição (BRASIL, 2017b).

ESTADO NUTRICIONAL



ESTADO NUTRICIONAL



ESTADO NUTRICIONAL



ESTADO NUTRICIONAL



ESTADO NUTRICIONAL







Adequabilidade da amostra



Adequabilidade da amostra



Resultados do exame citopatológico

















Prevenção das convulsões com sulfato de magnésio:



PNSF – gestantes

COMO ERA NOVA RECOMENDAÇÃO

Gestante:
• 40mg ferro elementar diariamente após

a confirmação da gravidez até o final da

gestação;

• 400mcg de ácido fólico diariamente pelo

menos 30 dias antes da data em que o

casal deseje a gravidez.

Mulheres no pós-parto e/ou pós-aborto:
• 40mg ferro elementar diariamente até o

3° mês.

Gestante:
• 40mg ferro elementar diariamente após a

confirmação da gravidez até o final da

gestação;

• 400mcg (0,4mg) de ácido fólico

diariamente pelo menos 30 dias antes da

data em que o casal deseje a gravidez até a
12° semana de gestação.

Mulheres no pós-parto e/ou pós-aborto:
• 40mg ferro elementar diariamente até o 3°

mês.



Idade da criança:

12 meses
Idade da criança:

6 meses

3 meses de

suplementação diária

PNSF – crianças suplementação profilática de ferro

COMO ERA NOVA RECOMENDAÇÃO

• Criança de 6-24 meses;

• 1mg/kg/ferro elementar diariamente até

completar 24 meses.

• Crianças de 6-24 meses;

• 10,0 - 12,5mg/ferro elementar em 2 ciclos 
intermitentes de suplementação no 
período de:

Ciclo I Ciclo II

3 meses de

suplementação diária

Pausa de

3 meses
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Triagem e o diagnóstico de HA proposto pela diretriz brasileira vigente

NV: normotensão verdadeira; HS: hipertensão sustentada



Fluxograma do tratamento da HA
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Categoria¹
Glicemia

de jejum*

TOTG: 2 h após

75 g de glicose

Glicemia

casual**

Hemoglobina

glicada (HbA1c)

glicemia normal

pré-diabetes 

(risco aumentado 

do DM)

< 140 < 200 < 5,7%< 100

100 a

125***

140 a

199****
---

5,7% a

6,4%

DM ≥ 200
≥ 200 (c/sint. 

clássicos*****)
≥ 6,5%≥ 126

*Jejum - falta de ingestão

calórica por, no mínimo, 8 

horas.

**Glicemia casual - realizada a qualquer 

momento, independentemente da

última refeição.

***Anteriormente conhecida 

como ‘glicemia de jejum 

alterada’.

****Anteriormente denominado

‘tolerância diminuída à glicose’.

*****Sintomas clássicos da DM: poliuria, polifagia, 

polidipsia e perda inexplicada de peso.

1De acordo com o CAB nº 36 sobre Diabetes Mellitus, a glicemia de jejum normal é < 110; e a glicemia de jejum

alterada é > 110 e < 126 (BRASIL, 2013). Por esse manual do MS ser antigo, compreendemos que os valores

descritos no gráfico são mais consistentes e atualizados.

Fonte: (SBD, 2019/2020).



Tratamento do diabetes mellitus

Controle glicêmico

tratamento

medicamentoso

tratamento não

medicamentoso
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O tratamento

do paciente com

DM1 inclui 5

componentes

principais

insulina NPH associada à insulina regular;O fluxograma

terapêutico 

deverá

ocorrer da 

seguinte forma

insulina NPH associada à insulina análoga de ação rápida;

insulina análoga de ação rápida associada à insulina

análoga de ação prolongada.

educação sobre diabetes

insulinoterapia

automonitorização

glicêmica

orientação nutricional e

prática moritorada

de exercício físico

é um tratamento 

complexo em sua 

prescrição e execução e 

exige a participação 

intensiva

do paciente, que precisa 

ser capacitado para tal.



Os objetivos glicêmicos para pessoas com diabetes mellitus tipo 1 são os seguintes:

Parâmetros
Crianças e

Adolescentes
Adultos Gestantes

Glicemia pré-

prandial (mg/dl)
70 a 145 70 a 130 < 90

Glicemia pós-

prandial (mg/dl)
90 a 180 < 180

1ª hora < 140

2ª hora < 120

Glicemia ao deitar 

(mg/dl)
120 a 180 – –

Glicemia na 

madrugada 

(mg/dl)

80 a 162 – –

HbA1c (%) < 7,5 < 7,0 < 6,0



biguanida (metformina) - ↑ a captação muscular de glicose, ↓ 

produção hepática de glicose, ↓ triglicerídeos, ↓ LDL e ↑ HDL.

TRATAMENTO DE 1ª LINHA

associação de biguanidas + 2º agente hipoglicemiante*. Estimula a

secreção de insulina; pode causar hipoglicemia e ganho de peso.

TRATAMENTO DE 2ª LINHA

* Na rede pública de saúde, o mais utilizado é a sulfonilureia.



agonistas do

receptor de GLP-1

De acordo com o algoritmo da SBD de 2019, temos as seguintes opções,

conforme as necessidades específicas de cada paciente:

inibidores do

SGLT-2

inibidores da

DPP-IV

pioglitazona glinidas sulfonilureias

OU OU

OU OU



Por outro lado, a SBD (2019-2020) recomenda as seguintes diretrizes:



Insulina

* A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC) aprovou, por meio da

Portaria nº 10/2017, a incorporação da insulina análoga de ação rápida para o tratamento do DM

tipo 1. Novas tecnologias estão em estudo pela CONITEC.
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1



Prova do laço (PL)





Tratamento da Dengue

Reposição volêmica 

adequada*

*Levando-se em consideração o estadiamento da doença (grupos A, B, C e D) segundo os

sinais e os sintomas apresentados pelo paciente, assim como no reconhecimento precoce

dos sinais de alarme.

é importante reconhecer precocemente os sinais 

de extravasamento plasmático, para correção 

rápida com infusão de fluidos. 

Obs.: Quanto ao tipo de unidade de saúde adequada ao atendimento dos

pacientes de dengue, deve-se levar em consideração a classificação de risco e

o estadiamento da doença.































Classificação clínica da sífilis

A sífilis é dividida em estágios que orientam o tratamento e o monitoramento,

conforme segue (BRASIL, 2020; WHO, 2016):

Sífilis recente (primária, secundária e latente recente): até 1 ano de evolução;

Sífilis tardia (latente tardia e terciária): mais de 1 ano de evolução.



Sífilis congênita





Testes para criança exposta à sífilis



Vejamos, na tabela abaixo, as orientações atualizadas para o tratamento e o

monitoramento da sífilis (BRASIL, 2020):



Vejamos, na tabela abaixo, as orientações atualizadas para o tratamento e o

monitoramento da sífilis (BRASIL, 2020):



Para adquirir mais conhecimento relacionados a ISTs e Outras 
Doenças Transmissíveis, recomendamos que você estude os 
Mapas Mentais do Tratado de Enfermagem para Concursos e 

Residências



Para aprofundar seus conhecimentos relacionados a outras 
situações, recomendamos o estudo do Volume III, Cap. 16 -

Farmacologia aplicada à Enfermagem do Tratado de 
Enfermagem para Concursos e Residências




