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AMAMENTACAO: 
O CONTATO COM O PRIMEIRO ALIMENTO

O primeiro e maior gesto de afeto simbolizado entre uma mãe e o filho 
é através da alimentação. A amamentação é um grande passo para 
uma vida física e psicologicamente saudável.  

Os benefícios são comprovados por organizações e instituições 
renomadas e podem fazer a diferença para uma vida sadia. 
Entre eles estão a redução dos riscos de:

• Mortalidade
• Hipertensão
• Colesterol alto
• Diabetes  
• Alergias
• Diarreia 
•  Infecções 

respiratórias
• Obesidade
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Além disso, o aleitamento materno é um promotor de uma melhor 
nutrição, desenvolvimento intelectual e da cavidade bucal do bebê. 
 
Os efeitos positivos e preventivos para a criança são enormes e a 
mãe também recebe benefícios, como uma maior prevenção contra 
o câncer de mama e melhor qualidade de vida. A amamentação 
evita uma nova gestação e outra vantagem é que o alimento é 100% 
produzido pela mãe.     

A recomendação oficial é de que o aleitamento materno  
seja a fonte exclusiva de alimento até os seis meses  

de idade, podendo ser mantido até os dois anos.

O QUE MEU FILHO PRECISA COMER?

Com o desenvolvimento da criança, a alimentação também muda e 
amplia das papinhas até os alimentos em pequenos pedaços.  

Nos primeiros meses de vida, após a amamentação exclusiva, a 
necessidade de algumas vitaminas e minerais são maiores para o 
desenvolvimento da criança. A ingestão deve ser aumentada em 
produtos que contenham ferro e vitamina A, priorizando os in natura e 
minimamente processados.
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No decorrer do crescimento, a criança deve ter acesso a alimentos 
bem variados, com cores e texturas diferentes para desenvolver o 
paladar e ser um adulto mais saudável. 

A infância é um período muito importante para 
o desenvolvimento do paladar. É nessa fase que o 

ser humano cria os hábitos alimentares que praticará 
naturalmente na vida adulta.  

CONFIRA OS 10 PASSOS INDICADOS PELO 
MINISTERIO DA SAUDE PARA GARANTIR 
UMA ALIMENTACAO SAUDAVEL.

PASSO 1 
Dar somente leite materno até os seis meses, sem oferecer água, 
chás ou qualquer outro alimento. 

PASSO 2 
A partir dos seis meses, oferecer de forma lenta e gradual outros 
alimentos, mantendo o leite materno até os dois anos de idade  
ou mais. 
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PASSO 3
A partir dos seis meses, dar alimentos complementares (cereais, 
tubérculos, carnes, frutas e legumes) três vezes ao dia se a criança 
receber leite materno e cinco vezes ao dia se estiver desmamada. 

PASSO 4
A alimentação complementar deve ser oferecida sem rigidez de 
horários, respeitando-se sempre a vontade da criança. 

PASSO 5
A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e 
oferecida de colher; começar com consistência pastosa (papas/
purês) e gradativamente aumentar a sua consistência até chegar à 
alimentação da família. 

PASSO 6
Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação 
variada é uma alimentação colorida. 

PASSO 7
Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes  
nas refeições. 
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PASSO 8
Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, 
salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida.  
Usar sal com moderação. 

PASSO 9
Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos; garantir 
armazenamento e conservação adequados. 

PASSO 10
Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo 
sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a 
sua aceitação.

ATIVIDADE FISICA
Os exercícios físicos são recomendados para todas as idades, pois 
favorecem o fortalecimento muscular, a inclusão social, a cognição, a 
autoestima e a redução de fatores de risco como diabetes, obesidade, 
pressão arterial e doenças inflamatórias crônicas. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, até mesmo crianças 
muito pequenas, de 0 a 4 anos de idade, apresentam benefícios com 
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a prática de determinadas atividades físicas, além de desenvolver  
a coordenação motora.

OBESIDADE X ATIVIDADE FISICA

Uma das grandes ferramentas contra a obesidade é a prática regular 
de atividade física. A obesidade é crescente nos países desenvolvidos 
e em desenvolvimento. Dados do Ministério da Saúde mostram que 
de 2008 a 2013 o Brasil teve um aumento de 79% na taxa de crianças 
consideradas obesas, entre 0 a 5 anos.  

A obesidade infantil, se não controlada, pode causar hipertensão, 
diabetes, aumento dos níveis de colesterol e até dos casos de câncer. 

UM EXERCICIO PARA CADA FASE

Antes de planejar e incentivar os exercícios é preciso ficar atento 
ao tempo e tipo praticado. Sabe-se, por exemplo, que crianças 
não devem fazer musculação, pois podem comprometer o 
desenvolvimento do tônus muscular, além de não ter estrutura que 
suporte essa atividade. 

´
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As recomendações mundiais são acordadas por vários países em um 
consenso dos benefícios gerados para as crianças. 

As atividades indicadas devem estar dentro de um parâmetro de 
intensidade moderada à forte. É possível reconhecer a intensidade 
pela falta de fôlego, com atividades aeróbicas como andar de bicicleta, 
nadar, correr, jogar futebol, basquete e ballet.  

UM RECADO AOS PAIS

Toda criança deve praticar pelo menos 60 minutos  
de atividade física diariamente e não passar  
mais que 2 horas em aparelhos eletrônicos,  

como televisão e computadores.*
*Recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria 
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Para crianças em idade pré-escolar (0 a 4 anos), o tempo mínimo de 
atividade é de 3 horas por dia e o tipo varia dentro da faixa etária: 

• 1 ANO: engatinhar, rolar no chão, brincar com bolas e outros 
brinquedos de forma a dar liberdade para a criança explorar o 
ambiente. 
• 1 A 4 ANOS: estimular atividades de movimento e em lugares 
abertos para caminhar, subir escadas, dançar, rastejar, pular, etc.

Enquanto crianças, a prática de atividade física promove o 
desenvolvimento motor, aquisição de habilidades de motricidade 
fina (escrita), crescimento, fortalecimento dos ossos e músculos, 
flexibilidade, controle do peso, redução do estresse, bom 
funcionamento do sistema cardiocirculatório, postura, inclusão  
social e autoestima.  

FAMILIA QUE SE EXERCITA UNIDA,  
FICA SAUDAVEL UNIDA

Os filhos costumam copiar e ser um reflexo das atitudes que veem  
em casa. Incentivar as crianças pode ser uma ótima maneira de 
sair do sedentarismo para quem ainda não tem o hábito de praticar 
atividade física. 

´
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Inclua atividades físicas nos programas familiares: 
frequentar praças de alimentação ou ir ao shopping 
podem parecer ideias ótimas para um fim de 
semana. Que tal variar e passar uma tarde no parque 
com um piquenique de lanches montados em casa 
com frutas e sucos naturais?   

Aproveitar percursos curtos, como a ida à escola, 
para estimular a prática diária de caminhadas  
ou pedaladas. 

Incluir atividades físicas em partes do dia que seu 
filho não tem compromisso ou está entediado.

Estar disponível e se envolver nas brincadeiras.  
A participação é uma ótima forma de tirar a família  
toda do sedentarismo. 

Mostrar que há mais opções de entretenimento  
do que computador, televisão e eletrônicos. 

Participar do desenvolvimento da grade escolar  
para o aumento das atividades esportivas.

Dar preferência a brinquedos que possibilitem o 
movimento físico, como bolas, bicicletas, skates, 
cordas, pipas e discos de plástico.   
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Todos podem e devem praticar atividade física. Para 
crianças com mobilidade reduzida ou com alguma 
restrição, é preciso consultar um médico e checar 
qual o exercício mais indicado que não ofereça riscos. 

MUDANCAS FISICAS
O DESENVOLVIMENTO DO CORPO HUMANO

O corpo humano não para de mudar. Desde o óvulo fecundado até 
a hora da morte, o ser humano vive em constante transformação do 
seu organismo, com picos de desenvolvimento e desgaste do corpo. 

A classificação na infância se divide em três partes: intra-uterina 
(gestação, embrionária), primeira infância (de 0 a 2 anos) e segunda 
infância (2 a 10 anos). Dentro dessas fases há subdivisões que 
representam o desenvolvimento da criança. 

• De 0 a 18 meses: nesta fase a criança é totalmente dependente 
dos pais e/ou responsáveis para sobreviver. O crescimento do bebê 
se dá de forma rápida com o aparecimento dos cabelos, dentes e as 
primeiras palavras.  

,
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• De 18 meses a 3 anos: a taxa de crescimento desacelera um pouco 
e as habilidades motoras e de fala aparecem mais. Aos 3 anos ela já 
possui um vocabulário de 800 a 1000 palavras. 

• De 3 a 4 anos: é marcado pelo desenvolvimento social e ação. 
Crianças nessa faixa etária são muito ativas, com movimentos de alta 
intensidade e pouco tempo de duração, gastando um grande volume 
de energia. Esse gasto faz com que o corpo aparente uma estrutura 
ligeiramente mais fina e comprida. Elas começam a perder as formas 
arredondadas e os músculos e membros inferiores e superiores se 
alongam. 

• De 5 a 9 anos: o crescimento físico permanece gradual, mas se 
desenvolve principalmente no aspecto social, emocional e mental. 

MENINOS X MENINAS

O crescimento começa a diferenciar-se ainda na segunda infância, 
a partir dos 3 anos de idade. Nesta fase, o corpo dos meninos se 
diferencia pela estatura um pouco maior que das meninas. Outras 
transformações também ficam mais aparentes como o peso, que no 
sexo masculino está relacionado ao desenvolvimento dos músculos e 
no feminino ao tecido adiposo (gordura). 
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O crescimento de cada criança está ligado à genética dos pais 
biológicos e alguns fatores ambientais como alimentação, hábitos  
de sono e repouso, exercício, estado de saúde e doenças  
como o nanismo.   

HTTP://BVSMS.SAUDE.GOV.BR/BVS/PUBLICACOES/MENINA_FINAL.PDF

O crescimento da criança deve 
ser acompanhado por meio 
dos gráficos de crescimento 
da Caderneta da Criança, com 
registro do peso, estatura e o 
perímetro cefálico. Peça ao seu 
médico pediatra para mostrar  
a avaliação do seu filho dentro 
dessa tabela. 
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A cada fase da vida, diferentes doenças são mais frequentes e 
comuns nos homens. Veja abaixo uma lista com as patologias que 
podem aparecer durante o desenvolvimento na infância. 

CRIPTORQUIDIA 
A criptorquidia é a condição médica em que os testículos não descem 
para a bolsa escrotal, por causa de anomalias no desenvolvimento 
do abdômen inferior e órgãos genitais. Assim que a criança nasce é 
importante verificar se os testículos estão situados na bolsa escrotal e 
observar como evolui o caso durante um ano. 
A migração pode acontecer naturalmente. Caso não ocorra, é 
importante corrigir o problema, já que pode comprometer a produção 
de espermatozoides. 

SINTOMAS
O sintoma mais claro da criptoquirdia é a ausência do(s) testículo(s) 
na bolsa escrotal e quando esse testículo ausente desenvolve algum 
processo inflamatório, gerando dor. 
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PREVENCAO
Não há uma forma comprovada para prevenir a criptorquidia. 
Recomenda-se às mães evitarem alguns fatores que aumentem o 
risco, como cigarro, álcool e obesidade. No entanto, isso não garante 
que a criança não desenvolverá o problema.
É importante atentar-se para o diagnóstico precoce, que evitará 
maiores complicações, como esterilidade e o desenvolvimento de 
neoplasias. Exames durante a gestação e logo após o nascimento 
podem detectar o problema nos testículos.

FIMOSE
A fimose é um estreitamento do prepúcio, pele que cobre a glande 
ou cabeça do pênis, dificultando ou impossibilitando que esta fique 
exposta. Este estreitamento pode ser leve ou causar uma dificuldade 
maior de expor a glande, provocando desconforto e dor durante as 
relações sexuais. 
Nos primeiros meses de vida, há uma aderência natural do prepúcio 
à glande. Essa aderência, normalmente, diminui naturalmente até os 
3 anos de idade na maioria dos meninos. Aos 6 meses, somente 20% 
dos meninos conseguem expor totalmente a glande, mas quase 90% 
já o conseguem aos 3 anos.
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SINTOMAS
A fimose pode apresentar estes sintomas:
• Dificuldade na hora da higiene 
• Vermelhidão
• Inchaço
• Incômodo no momento da micção e relação sexual
• Dor durante a ereção
• Secreções no pênis com odor forte
• Sangramento 
• Dificuldade no controle da urina durante a noite
Apesar de não comprometer o crescimento e o desenvolvimento do 
pênis, a fimose deve ser tratada para evitar complicações graves.

PREVENCAO
A fimose que se manifesta na infância não pode ser prevenida. No 
entanto, ao longo da vida os cuidados com a higiene do pênis, como a 
lavagem com água e sabão, são fundamentais para evitar o acúmulo 
de sujeiras e secreções que acarretam a fimose.

VARICOCELE
Também conhecida como varizes do saco escrotal, a varicocele é a 
dilatação anormal das veias dentro do escroto, a bolsa que detém  
os testículos. 
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A varicocele está associada à infertilidade masculina. Segundo dados, 
2/3 dos portadores de varicocele são inférteis. Também pode causar 
atrofia testicular.

SINTOMAS
A varicocele, geralmente, é uma condição indolor. Mas pode provocar:
• Dor ao longo do dia com variação de intensidade
•  Dor após a prática de exercícios físicos, que melhora se o       

homem se deitar de costas
• Atrofia testicular e infertilidade, se não tratada. 

PREVENCAO
A varicocele não pode ser prevenida. No entanto, é preciso atenção 
médica para prevenir o avanço das varizes e complicações como a 
infertilidade. Seu diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. 

INFECCAO URINARIA
A Infecção do Trato Urinário (ITU) pode ocorrer na uretra, bexiga, 
ureteres e rins, sendo mais comum nos dois primeiros. 
Em mais de 95% dos pacientes, a infecção é de origem bacteriana, 
sendo a bactéria Escherichia coli (E. coli) responsável por mais de 3/4 
destes casos. 

, ˜
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SINTOMAS
O local onde a infecção ocorre influencia os tipos, causas e sintomas. 
Os tipos mais comuns são: cistite (infecção na bexiga), uretrite 
(infecção na uretra), pielonefrite (infecção nos rins) e infecção  
nos ureteres.
Entre os sintomas mais recorrentes estão:
• Febre
• Dores nas costas
• Náuseas e vômitos
• Urina leitosa com odor acentuado
• Sangue misturado à urina
• Ardência forte ao urinar
• Urina escura
• Dor pélvica
• Dor no reto 
• Aumento da frequência de micções

PREVENCAO 
A prevenção pode ser feita com medidas de cuidados diários como a 
alta ingestão de líquido, urinar após relações sexuais, fazer a limpeza 
após a urina e o uso de preservativo durante a relação sexual. 
Nos homens com hiperplasia benigna da próstata, a redução da 
ingestão de cafeína, de álcool e determinados medicamentos podem 
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ajudar a melhorar o fluxo de urina e a prevenir a sua retenção na 
bexiga, diminuindo assim a probabilidade de infecção urinária.

PROSTATITE
A prostatite é uma inflamação da próstata que provoca um crescimento 
anormal da glândula, causando dor, desconforto e impedindo a 
passagem da urina. A maioria dos casos de prostatite tem relação com 
infecções bacterianas; porém, também podem ser causadas por vírus, 
fungos e outros agentes.

Existem dois tipos principais: a prostatite aguda (causada por uma 
infecção bacteriana) e a prostatite crônica (que ocorre naturalmente, 
com a idade).

SINTOMAS
Os principais sintomas da prostatite são:
• Ardor ou dor ao urinar
• Muita vontade de urinar
• Dor frequente na musculatura que fica entre as pernas
• Secreção uretral
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Nos casos de prostatite agudas:
• Febre
• Mal-estar
• Dor abdominal 

E para as crônicas:
• Desconforto na região dos testículos, lombar e períneo
• Dor ao ejacular 
• Diminuição da libido

PREVENCAO 
A melhor forma de prevenir a prostatite é cultivar hábitos de vida 
saudáveis. Essas atitudes devem se basear em uma dieta saudável, 
prática regular de exercícios, bons hábitos de higiene, uso de 
preservativo, exames de rotina, alta ingestão de água e zinco na 
alimentação. E evitar bebidas alcoólicas e comidas picantes. 

ENURESE NOTURNA
A enurese noturna, popularmente conhecida como “xixi na cama”, 
é uma condição que se caracteriza pela perda involuntária de urina 
durante o sono. Ocorre pelo menos duas vezes por semana em 
crianças a partir dos 5 anos. 
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A condição atinge cerca de 15% das crianças por volta dos 5 anos; 7% 
aos 10 anos e 3% aos 12 anos. A incidência é maior nos meninos do 
que nas meninas. Em crianças até 7 anos, a ocorrência é comum e faz 
parte do desenvolvimento.

SINTOMAS
O principal sintoma da enurese noturna é a perda de urina involuntária 
durante a noite em pessoas que têm controle urinário normal enquanto 
acordadas, não estão sofrendo de infecção no trato urinário ou 
acidentes que comprometeram a função miccional.

Em alguns casos, também podem aparecer: 
• Urgência miccional
• Dor ao urinar
• Dor de barriga
• Constipação
• Efeitos psicológicos 

PREVENCAO
A prevenção envolve o desenvolvimento físico e também psicológico 
da criança, pois deve aprender a identificar quando está com vontade 
de urinar. 
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É importante que os pais ajudem a criar uma rotina de idas ao 
banheiro e mostrem que não é saudável segurar o xixi. Além disso, 
devem sempre levar a criança para urinar antes de dormir.

REFLUXO VESICO-URETERAL
É devido ao mau funcionamento ou interrupção total da válvula que 
controla o direcionamento da urina dentro do trato-urinário. Quando 
ela sofre de uma deficiência ou alteração, perde-se o controle e a 
urina volta pelo canal do ureter.  
Nesse percurso, a urina leva bactérias presentes na bexiga até o rim, 
órgão extremamente sensível a estes microrganismos. Elas podem 
causar desde leves infecções urinárias até a falência dos rins. 

SINTOMAS
Apesar de alguns casos não apresentarem sintomas, o RVU (Refluxo 
Vésico-ureteral) pode causar:
•  Infecções do trato-urinário com impulsos fortes e persistentes 

para urinar
• Queimação ao urinar
• Gotejamento ou pequenas quantidades de urina
• Coloração turva e com forte odor
• Febre 
• Dor no flanco ou abdômen 

'
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Em crianças mais novas os mais comuns são:
• Diarreia 
• Falta de apetite
• Irritabilidade

Já nas mais velhas são:
• Xixi na cama
• Constipação intestinal
• Pressão alta
• Proteinúria
• Insuficiência renal 
• Perda de controle do intestino

PREVENCAO
Devido ao acometimento dos rins, a melhor forma de prevenção é 
o tratamento das infecções que podem levar à falência dos órgãos. 
Após a definição do grau de RVU pode ser prescrita a ingestão de 
antibióticos em doses baixas por um período diário e contínuo. 
Como a melhora do problema de disfunção da válvula que regula o 
direcionamento da urina é gradual, é necessário levar a criança ao 
médico sempre que apresentar febre ou qualquer outro sintoma, para 
evitar danos mais graves aos rins.   
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HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR
A Hipercolesterolemia Familiar (HF) é caracterizada pelo alto nível do 
colesterol desde o nascimento. É um problema de saúde genético que 
acontece devido a um defeito nos genes que conduz a não remoção 
do colesterol do sangue. 
Como diz o nome, a doença pode ser hereditária. Parentes de 1º grau 
(pais, filhos ou irmãos) têm 50% de chances de ter o problema. Em 
parentes de 2º grau, a possibilidade é de 25%.

SINTOMAS
A Hipercolesterolemia Familiar (HF) é uma doença considerada 
silenciosa e seu principal indício é o colesterol alto no sangue. A alta 
taxa pode provocar:
• Infarto
• Acidente Vascular Cerebral
• Xantelasmas (lesões no corpo e pálpebras) 
• Dor no peito (angina)
• Arco senil (anel esbranquiçado no contorno da íris)

É muito importante que se faça o teste genético para a obtenção do 
diagnóstico. Se a doença for confirmada, o acompanhamento médico 
deve ser iniciado para redução das taxas de colesterol, com a ajuda 
de medicamentos, dieta e exercício físico. 
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PREVENCAO 
Por ser uma doença genética, a HF não tem prevenção, mas a 
detecção precoce é essencial para a qualidade de vida do paciente e 
sucesso no tratamento.

Os familiares precisam estar atentos ao histórico de casos na família. 
Pais que são portadores da doença já devem solicitar exames para os 
filhos a partir dos 2 anos de idade. Quanto mais cedo se descobre e 
inicia o tratamento, mais sucesso na qualidade de vida deste paciente.

Se tratadas desde cedo, as crianças portadoras da doença têm a 
mesma expectativa de vida das demais. Entretanto, sem tratamento 
adequado, o risco de doença coronariana fatal entre os 20 e 39 anos 
de idade pode aumentar consideravelmente.

ACOMPANHAMENTO MEDICO 

ESPECIALISTA
Até o momento do parto a gestante e o bebê são acompanhados 
pelo obstetra. Após o nascimento a criança passa a ser atendida pelo 
pediatra dentro da área da puericultura. 

´
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A puericultura avalia a criança de forma integral visando também 
sua família e o entorno. O profissional dessa área estuda o 
histórico familiar e as características de desenvolvimento da criança 
relacionadas ao crescimento, nutrição e psicomotor para orientar os 
pais na prevenção de doenças e acidentes. 

O pediatra acompanha a criança durante toda a infância  
e só passa a ser considerada adolescente após  
os 12 anos, onde começa a receber atendimento  

do especialista em hebiatria.  

EXAMES
A prevenção de doenças começa desde cedo com a prática de hábitos 
saudáveis, visitas regulares ao médico e exames de rotina. A infância 
é um período de mudança, com o rápido crescimento da criança, e os 
exames variam de acordo com a idade e histórico familiar.  
As recomendações para cada idade são:

• 0 A 1 ANO: nesta idade são indicados exames de rotina: 
hemograma, ferritina, urina e fezes. Com eles é possível diagnosticar 
casos de anemia, infecções e vermes. 
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• A PARTIR DE 1 ANO: com o desenvolvimento da criança, ela 
começa a engatinhar e levar qualquer objeto à boca. Essa ação 
aumenta as chances de contrair verminose. Nesse período ela 
também tem a inclusão de outros alimentos junto ou não ao 
aleitamento materno. Com toda essa ingestão, as possibilidades de 
uma doença parasitológica aumentam e não se pode deixar de fazer o 
exame de fezes anualmente.   

• A PARTIR DOS 4 ANOS: é recomendado o teste cardiológico para 
qualquer criança que vai iniciar uma atividade física, principalmente 
em casos com histórico de problemas congênitos cardiovasculares, 
dor torácica e palpitação. É feito por meio de um teste de esforço.  
  
• 3 ANOS: pede-se a aferição da pressão arterial da criança, 
principalmente se há histórico de hipertensão arterial na família. Taxas 
altas e fora do comum pode indicar problemas mais graves, como 
cardíacos e renais.  

• 10 ANOS: análise de sangue para medir os níveis de colesterol, 
triglicerídeos e glicemia. 

Outros exames podem ser solicitados em qualquer fase da infância, 
desde que identificada a necessidade pelo pediatra. 
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• AUDIOMETRIA: identifica problemas na audição. Geralmente é 
pedido quando a criança sofre com infecções no ouvido ou apresenta 
dificuldade na fala. 

• URINA: é indicado em casos de suspeita de infecção urinária e serve 
como parâmetro da função metabólica do rim e do coração. A infecção 
pode ser um sintoma de outro problema mais grave. 

• SANGUE: é mais comum em suspeitas de colesterol, triglicérides, 
anemia e glicemia. Em geral, deve ser feito anualmente. 

• OFTALMOLÓGICO: no geral, deve ser realizado no período anterior 
ao início da vida escolar. Mas também pode ser realizado em casos 
de reclamações da criança para enxergar e dor de cabeça. Nas 
crianças menores, é possível identificar problemas em bebês que não 
acompanham com o olhar o movimento de objetos.   

Em crianças com sobrepeso ou com histórico  
familiar é preciso incluir exames de colesterol total,  

triglicerídeos, glicemia e tireoide.
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VACINAS
As vacinas são fundamentais para a proteção das crianças. Anos de 
estudos e pesquisas permitiram descobrir substâncias que inibissem a 
ação de vírus e bactérias como o vírus da Pólio, que causa a paralisia 
infantil. O Ministério da Saúde desenvolveu o Calendário Básico de 
Vacinação da Criança com vacinas ofertadas na rede pública  
e privada. 
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CALENDARIO BASICO DE VACINACAO DA CRIANCA
IDADE VACINAS DOSES DOENÇAS EVITADAS

ao nascer
BCG-ID dose única Formas graves  

de tuberculose

Vacina contra 
hepatite B (1) 1ª dose Hepatite B

1 mês Vacina contra 
Hepatite B (2) 2ª dose Hepatite B

2 meses

VOP (vacina 
contra pólio) 1ª dose Poliomieltie ou paralisia 

infantil

Vacina 
tetravalente 
(DTP + Hib) (2)

1ª dose

Difteria, tétano, coqueluche, 
meningite e outras infecções 
causadas pelo Haemophilus 
influenza tipo B

4 meses

VOP (vacina 
contra pólio) 2ª dose Poliomieltie ou paralisia 

infantil

Vacina 
tetravalente 
(DTP + Hib)

2ª dose

Difteria, tétano, coqueluche, 
meningite e outras infecções 
causadas pelo Haemophilus 
influenza tipo B

6 meses

VOP (vacina 
contra pólio) 3ª dose Poliomieltie ou paralisia 

infantil

Vacina 
tetravalente 
(DTP + Hib)

3ª dose

Difteria, tétano, coqueluche, 
meningite e outras infecções 
causadas pelo Haemophilus 
influenza tipo B

Vacina contra 
Hepatite B 3ª dose Hepatite B

´ ´ ˜, ,
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CALENDARIO BASICO DE VACINACAO DA CRIANCA
IDADE VACINAS DOSES DOENÇAS EVITADAS

9 meses
Vacina contra 
febre amarela 
(3)

dose única Febre amarela

12 meses SRC  
(tríplice viral) dose única Sarampo, rubéola  

e caxumba

15 meses

VOP (vacina 
contra pólio) reforço Poliomieltie ou paralisia 

infantil

DTP (tríplice 
bacteriana) 1º reforço Difteria, tétano e coqueluche

4-6 anos

DTP (tríplice 
bacteriana) 2º reforço Difteria, tétano e coqueluche

SRC  
(tríplice viral) reforço Sarampo, rubéola  

e caxumba

6-10 anos BCG-ID reforço Formas graves  
de tuberculose

10 anos Vacina contra 
febre amarela reforço Febre amarela

´ ´ ˜, ,
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NUMEROS IDEAIS 
Crianças apresentam um metabolismo diferente dos adultos; por isso, 
suas taxas de crescimento e níveis precisam ser avaliados de forma 
específica. 

Conheça alguns números que você precisa saber sobre o seu filho. 

É importante lembrar que apenas o médico pode avaliar  
se a criança está fora de algum padrão e qual a melhor  

indicação para normalizar seus números.  

´
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TABELA DE PESO E ALTURA PARA CRIANCAS
A tabela abaixo refere-se à média de peso e altura dos brasileiros.

MENINAS MENINOS
IDADE ALTURA PESO ALTURA PESO

1 ano 73cm 9,8Kg 75cm 10Kg

1 ano e  
6 meses 80 cm 11,1Kg 82cm 11,8Kg

2 anos 86cm 12,2Kg 87cm 13Kg

3 anos 95cm 14,7Kg 96cm 14,8Kg

4 anos 102cm 16,6Kg 103cm 16,8Kg

5 anos 108cm 18,5Kg 109cm 18,7Kg

6 anos 113cm 20,5Kg 114cm 21Kg

7 anos 119cm 23Kg 120cm 23,6Kg

8 anos 125cm 25,5Kg 126cm 26Kg

9 anos 131cm 27,7Kg 131cm 28,5Kg

10 anos 137cm 32Kg 136cm 31Kg

11 anos 143cm 35,3Kg 141cm 34Kg

12 anos 148cm 40Kg 146cm 39Kg

,
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TRIGLICERÍDEOS
DESEJÁVEL MÁXIMO ALTO

Menor que 100 mg/dl Entre 100-129 mg/dl Maior que 130 mg/dl

COLESTEROL
DESEJÁVEL MÁXIMO ALTO

Menor que 150 mg/dl Entre 150-169 mg/dl Maior que 170 mg/dl

PRESSÃO ARTERIAL
IDADE SISTÓLICA DIASTÓLICA

3-5 anos 104-116 mm Hg 67-76 mm Hg

6-9 anos 115-122 mm Hg 72-78 mm Hg

10-12 anos 115-127 mm Hg 77-82 mm Hg

GLICEMIA
60 mg/ml a 99 mg/d
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NOSSAS PAGINAS

Instituto Lado a Lado pela Vida 
www.ladoaladopelavida.org.br

Fanpage - Instituto Lado a Lado Pela Vida 
www.facebook.com/institutoladoaladopelavida

Fanpage - Novembro Azul  
Campanha Nacional de Combate ao Câncer de Próstata 
www.facebook.com/NovembroAzulBrasil
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