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Atualizações em Pediatria
Temas importantes numa consulta saúde infantil e juvenil
• Recém-nascido na consulta (puericultura e problemas mais frequentes)
• Crescimento estato-ponderal e do perímetro cefálico
• Desenvolvimento psico-motor e comportamento
• Diversificação alimentar e alimentação após 1º ano de vida
• Suplementação vitamínica
• Sono
• Vacinas do PNV e extra-PNV, falsas e verdadeiras contra-indicações, efeitos adversos
• Doenças agudas frequentes: IVAS, IVAI, GEA, exantemas infecciosos, infeções cutâneas, ...

• Obesidade, asma, dermatite atópica, obstipação …
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• Recém-nascido na
consulta

• Evolução ponderal no 1º mês e como evitar alguns
erros de interpretação

• Refluxo gastroesofágico, recomendações atuais e
como abordar nos Cuidados de Saúde Primários

• Cólicas “1º trimestre” e recomendações relativas
aos probióticos e outros “suplementos”

Atualizações em Pediatria

Diversificação alimentar

• Quando iniciar?

• Que alimentos usar e com que sequência?
• Alimentos proibidos – existem?
• Glúten – quando e como?
• Papas – sim ou não?
• Com que método – “baby led weaning” ou
tradicional?

Atualizações em Pediatria

Vacinas extra-PNV

• Vacinação extra-PNV no adolescente –
recomendações atuais e o que temos a melhorar na
nossa prática clínica

Doenças agudas
frequentes

• Medicamentos/tratamentos nas doenças agudas

mais frequentes
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Recém-nascido na consulta
Evolução ponderal o no 1º mês de vida e como evitar alguns erros de interpretação
• Regras importantes
• Avaliações seriadas (pesos isolados podem induzir em erro…)
• Evolução ponderal em “g/dia” e não percentis (primeiros meses)
• Curvas OMS para recém-nascidos (RN) termo
• Curvas Intergrowth21 (recomendação 2020, SPN) para RN prematuros das 32-64s IPM e depois
curvas OMS ajustadas à idade corrigida (peso até 24M, comp. até 40 meses e PC até 18M)
• Sempre na mesma balança (ideal/)
• Ter em conta todos os fatores: peso de nascimento e idade gestacional, evolução ponderal, tipo e
técnica de aleitamento, expectativas maternas…
• Não fazer comparações

L Pereira-da-Silva, D Varella, S Frutuoso, S Pissarra, et al. Recommendations of Charts and Reference Values for Assessing Growth of Preterm Infants: Update by the Portuguese Neonatal Society. Port J Pediatr 2020;51:73-8.

Recém-nascido na consulta
Evolução ponderal o no 1º mês de vida e como evitar alguns erros de interpretação
• Conceitos práticos:
• Peso RN de termo: peso nascimento (PN) 2500-4000g (< 2500g = baixo peso; > 4000g =
macrossomia)
• Perda ponderal fisiológica: até 10% do PN nos 1ºs 10 dias
• Recuperação do PN: até ~ 15º dias
• Ganho ponderal a partir do 10-14ºd: ~20-30g/dia (1ºs 3 meses)
• Muita variabilidade inter-individual → flexibilidade na interpretação e valorização destes
dados!

Recém-nascido na consulta
Evolução ponderal o no 1º mês de vida e como evitar alguns erros de interpretação
• Avaliar:
• Gravidez: ecografias e serologias, doenças maternas (ex. diabetes gestacional), consumos

(ex. tabaco), problemas fetais (ex. restrição crescimento fetal)….
• PN, perda ponderal máxima (e em que dia!), peso na alta da maternidade, peso atual
(balança diferente?)

• Tipo de aleitamento (leite materno [LM] ou adaptado [LA] exclusivo, misto); se LA, qual o
motivo da sua introdução, desde quando, quantidade, modo preparação, …
• Frequência, duração, dificuldades nas mamadas
• Observar mamada
• Exame físico, estado geral e de hidratação

Recém-nascido na consulta
• Evolução ponderal no 1º mês de vida – casos práticos
• Situações práticas – 1:
• PN 3500g, perda ponderal máx. na maternidade de 9%, na alta da maternidade (3º dia)

peso de 3220g (<8% PN), sob LM exclusivo; peso ao 10º dia no CS 3120g (9% PN)
• Exame físico s/ alterações, s/ sinais de desidratação
• Micções frequentes, exame físico s/ alterações

1º peso numa
balança ≠

• Oferece mama a cada 3h, “mesmo que o bebé chore antes”
• “Adormece rapidamente à mama”
• Sem queixas de dor durante a amamentação, notou “subida” de leite por volta 3º dia

• Motivação materna para amamentar

Recém-nascido na consulta
• Evolução ponderal no 1º mês de vida – casos práticos
• Situações práticas – 1:
• O que recomendariam nesta situação?

Recém-nascido na consulta
• Evolução ponderal no 1º mês de vida – casos práticos

• Situações práticas – 2
• PN 4205g, perda ponderal máx. na maternidade de 12%, na alta da maternidade (4º
dia) peso de 3780g (9% PN); peso ao 19º dia no CS 4170g (-35g que o PN) →
aumento ponderal médio 26g/dia
• Exame físico s/ alterações, s/ sinais de desidratação

• Mama ad libitum
• Bons reflexos na mamada
• Sem queixas de dor durante a amamentação, notou “subida” de leite por volta 3º dia

• Motivação materna para amamentar

Recém-nascido na consulta
• Evolução ponderal no 1º mês de vida – casos práticos
• Situações práticas – 2:
• O que recomendariam nesta situação?

Recém-nascido na consulta
• Evolução ponderal no 1º mês de vida – casos práticos
• Situações práticas – 3
• PN 3250g, perda ponderal máx. na maternidade de 6%, na alta da maternidade (3º dia)

peso de 3215g; recuperou peso nascimento ao 7º dia; ao 14º dia peso de 3340g →
aumento ponderal médio 18g/dia
• Exame físico s/ alterações, s/ sinais de desidratação

• Mama a cada 2h, por vezes 1h intervalo
• Mãe com dúvidas se terá “leite suficiente ou se é fraco”
• Motivação materna para amamentar

Recém-nascido na consulta
• Evolução ponderal no 1º mês de vida – casos práticos
• Situações práticas – 3:
• O que recomendariam nesta situação?
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Recém-nascido na consulta
Refluxo gastroesofágico (RGE)
• Muito frequente no 1º ano
• 50% RN saudáveis com ≥2 episódios/d
• ++ 2-10M (pico aos 4 meses e ↓↓ a partir dos 6M)
• 80% resolve 18M; 5-10% DRGE
• Apresentação clínica
• Logo após refeição ou até horas após
• Saída de leite digerido / semi-digerido

RGE fisiológico
• Volume pequeno a moderado

• Fraca projeção
• Sem incómodo associado
• Sem outros sinais de doença

• “Pequena” ou “grande” quantidade
• Apenas “leite na boca” ou exteriorização com ou sem projeção (bolçar)

Recém-nascido na consulta
Refluxo gastroesofágico – recomendações atuais
O RGE deve ser motivo de preocupação quando:
• Início >6M ou agravamento >12M

• Má progressão ponderal
• “Red flags” sugestivas DRGE:
• Irritabilidade / choro / desconforto

• Anorexia / recusa alimentar
• Hematemeses / melenas / anemia ferropénica
• OMA recorrente / laringite aguda recorrente / sibilância recorrente
• Laringoespasmo com apneia / “Engasgamentos” / BRUE (“Brief Resolved Unexplained Events”)
• Movimentos anómalos / pseudo-convulsões / S. Sandifer
R Rosen, Y Vandenplas, N Tiplis, M Tabbers, et all. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr
Gastroenterol Nutr. 2018, ; 66(3):516554.

Recém-nascido na consulta
Refluxo gastroesofágico – recomendações atuais
• “Red flags” sugestivas de outra causa que não DRGE:
• Letargia

• Febre
• Perda ponderal
• Irritabilidade excessiva e persistente
• Abaulamento fontanela anterior
• Convulsões
• Macro/microcefalia
• Vómitos noturnos / biliares /fecalóides
• Diarreia crónica / distensão abdominal
R Rosen, Y Vandenplas, N Tiplis, M Tabbers, et all. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr
Gastroenterol Nutr. 2018, ; 66(3):516554.

Recém-nascido na consulta
Refluxo gastroesofágico – recomendações atuais

Observação especializada para exclusão de DRGE ou de outra causa perante
uma má progressão ponderal sem outra causa ou de alguma “red flag”

R Rosen, Y Vandenplas, N Tiplis, M Tabbers, et all. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr
Gastroenterol Nutr. 2018, ; 66(3):516554.

Recém-nascido na consulta
Refluxo gastroesofágico – recomendações atuais
• Abordagem nos cuidados saúde primários
• Investigação: a maioria não necessita de qualquer exame complementar de diagnóstico e

a ser necessário, por dúvidas se DRGE ou outra causa, referenciar para hospital
• Tratamento: medidas gerais e médicas

R Rosen, Y Vandenplas, N Tiplis, M Tabbers, et all. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr
Gastroenterol Nutr. 2018, ; 66(3):516554.

Recém-nascido na consulta
Refluxo gastroesofágico – recomendações atuais
• Medidas gerais
• Educação parental: explicar o problema e a evolução natural
• Volume e frequência: evitar ingesta excessiva/forçada, adequar frequência e volumes ao peso
e idade da criança
• Posicionamento: dar mama/biberão numa posição mais vertical, após as refeições colocar o

bebé numa posição mais vertical (~20-30min), evitar manipulação desnecessária após as
refeições (ex. mudar a fralda, embalar, brincadeiras com movimentos), elevação da cabeceira
cama ~ 30º (AAP não recomenda pelo risco de SMSL!)

R Rosen, Y Vandenplas, N Tiplis, M Tabbers, et all. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr
Gastroenterol Nutr. 2018, ; 66(3):516554.

Recém-nascido na consulta
Refluxo gastroesofágico – recomendações atuais
• Medidas médicas:
• Espessantes comerciais (alfarroba, arroz,…) para adicionar ao LM ou oferecer antes da

mamada à colher
• Leites anti-refluxo (com amido batata, milho, tapioca, alfarroba e arroz)
Recomendados em lactentes com DRGE associado a perda de calorias / mpp

R Rosen, Y Vandenplas, N Tiplis, M Tabbers, et all. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr
Gastroenterol Nutr. 2018, ; 66(3):516554.

Recém-nascido na consulta
Refluxo gastroesofágico – recomendações atuais
• Medidas médicas:
• Espessantes comerciais para adicionar ao LM ou oferecer antes da mamada à colher
• Leites anti-refluxo: adição de espessantes (amidos batata, arroz, milho, tapioca ou
alfarroba), menor teor gordura
Recomendados em lactentes com DRGE associado a perda de calorias / mpp

R Rosen, Y Vandenplas, N Tiplis, M Tabbers, et all. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr
Gastroenterol Nutr. 2018, ; 66(3):516554.

Recém-nascido na consulta
Refluxo gastroesofágico – recomendações atuais
• Medidas médicas:
• Eliminação da proteína do leite de vaca da dieta (PLV): leite materno com evicção da PLV

da dieta materna OU leite adptado extensamente hidrolisado durante 2-4 semanas

Recomendado em lactentes com DRGE em que falharam as medidas anteriores
(medidas gerais e médicas)

R Rosen, Y Vandenplas, N Tiplis, M Tabbers, et all. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr
Gastroenterol Nutr. 2018, ; 66(3):516554.

Recém-nascido na consulta
Refluxo gastroesofágico – como abordar nos Cuidados de Saúde Primários
• Algoritmo de abordagem dos lactentes com suspeita de DRGE
HC + EO

CSP

Sim

“Red flags”

Não

Medidas
gerais +/espessantes
ou leite AR
Ø melhoria
Referenciar

Referenciar

Melhoria

Prova
terapêutica
com evicção
das PLV

Mantém

Melhoria

APLV

R Rosen, Y Vandenplas, N Tiplis, M Tabbers, et all. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr
Gastroenterol Nutr. 2018, ; 66(3):516554.
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Recém-nascido na consulta
Cólicas “1º trimestre”
• Síndrome comportamental frequente (10-30% a nível mundial)
• Etiologia desconhecida (disbiose intestinal? imaturidade do sistema nervoso?)
• Um dos principais motivos de consulta
• Um dos principais motivos de preocupação dos pais (+ cansaço, + impotência…)

Recém-nascido na consulta
Cólicas “1º trimestre”
• Definição (critérios de Roma IV)
• Bebé com < 5 meses, com clínica intermitente de choro/agitação/irritabilidade recorrente e
prolongada, que ocorre sem causa óbvia que possa ser resolvida ou prevenida pelos
cuidadores, na ausência de febre, má progressão ponderal ou outro sinal de doença

J Zeevenhooven, I Koppen and M Benninga. The new Rome IV Criteria for Functional Gastrointestinal Disorders in Infants and Todlers. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 217;20(1)1-13. Doi: 10,5223/pghn.2017.20,1,1

Recém-nascido na consulta
Cólicas “1º trimestre”
• Características clínicas
• Paroxismos de choro excessivo, ++ fim da
tarde/noite, num bebé que mantém apetite e
sem sinais de doença
• Regra dos 3: 3h por dia, 3 vezes por semana,

3 meses consecutivos (definição clássica
Wessel)

J Zeevenhooven, I Koppen and M Benninga. The new Rome IV Criteria for Functional Gastrointestinal Disorders in Infants and Todlers. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 217;20(1)1-13. Doi: 10,5223/pghn.2017.20,1,1

Recém-nascido na consulta
Cólicas 1º “trimestre”
• Investigação adicional desnecessária se:
• Bebé saudável
• História clínica típica e ausência sintomas/sinais de doença
• Exame físico normal
• Bom aumento ponderal

Recém-nascido na consulta
Cólicas 1º “trimestre” – como ajudar?
• Medidas gerais
• Educação parental: explicar o problema e a evolução natural
• Conselhos: eructar após a mamada +/- meio da mamada, se uso de tetinas certificar que
fica totalmente preenchido, ”sling”, “pele a pele”, massagem abdominal/corporal, passeios
no carrinho, …

• Na ausência de sinais de alarme, TRANQUILIZAR-TRANQUILIZAR-TRANQUILIZAR,
mas NÃO DESVALORIZAR!!

Recém-nascido na consulta
Cólicas 1º “trimestre” e recomendações relativas aos probióticos
• Probióticos
• SIM OU NÃO?

• Evidência científica para a sua recomendação: estudos relatam ↓ do período de choro
em comparação com outros suplementos (ex. simeticone) ou com placebo (estudos
não homogéneos, alguns fatores bias…)
• Ø recomendações europeias; recomendações regionais (guidelines Latino-

Americanas, região Ásia-Pacífico…)
• QUAL?
• Lactobacillus reuterii DSM 17938
• SEGUROS?
• Bom perfil de segurança em lactentes de termo saudáveis
I Hojsak, V Fabiano, T Pop, S Kolacek et al. Guidance on use of probioticsin clinical practice in children with selected clinical conditios and in specific vulnerable groups.. Acta Paediatr. 2018;107(6)927-937. doi:10/1111/apa.1427; S Cruchet, R Furnes, E Hebel, R Zablah et al. The use of probiotics in pediatric gaastroenterology:
a reviwe of the literature and recomendations by Latin-Amrican Expertes. Pediatr Drugs. 2015;17(3):199-216.

Recém-nascido na consulta
Cólicas 1º “trimestre” e e recomendações relativas a outros “suplementos”
• Lactase (degrada a lactose), simeticone (rompe as bolhas de gás intestinal), chás e produtos
homeopáticos
• Sem evidência científica e NÃO recomendados por rotina!!!

Atualizações em Pediatria

Diversificação alimentar

• Quando iniciar?

• Que alimentos usar e com que sequência
• Alimentos proíbidos – existem?
• Glúten – quando e como?
• Papas – sim ou não?
• Com que método – “baby led weaning” ou
tradicional ?

Diversificação alimentar
Recomendações
• Diferentes entre países (ex. maioria recomenda o leite vaca >12M, Holanda, Suécia e Canadá
>9M; peixe aos 4-6M em alguns países e outros aos 9M)

• Variação cultural
• Modificações ao longo dos anos
• Ajustadas a nível individual (criança e família)

Diversificação alimentar
Quando iniciar?
• >17S e <26S (factores fisiológicos, neurológicos e nutricionais)
• Como decidir?
• Tipo de aleitamento:
• Se LM exclusivo: manter até aos 6M (OMS) e a partir desse momento introduzir novos
alimentos de forma paulatina, mantendo LM ad libitum

• Se LA: sem consenso relativo ao melhor momento
• Evolução ponderal até ao momento
• Desenvolvimento psico-motor (manter controlo axial/postura sentada, ausência reflexo

extrusão língua, coordenação olhos-mão-boca, interesse ativo pelos alimentos…)
• Vontade/necessidade dos pais em iniciar diversificação alimentar
ESPGHAN Committee on Nutrition: Agostoni C , Decsi T, Fewtrell M, Goulet O, Kolacek S, Koletzko B, Michaelsen KF, Moreno L, Puntis J, Rigo J, Shamir R, Szajewska H, Turck D van Goudoever J-. Complementary Feeding: A Commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2008; 46 (1): 99-110;
ESPGHAN Committee on Nutrition, Agostoni C, Braegger C, Decsi T, Kolacek S, Koletzko B, Michaelsen KF, Mihatsch W, Moreno LA, Puntis J, Shamir R, Szajewska H, Turck D, van Goudoever J. Breast-feeding: A Commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009; 49 (1):112-125

Diversificação alimentar
Que alimentos e com que sequência?
• Grande variabilidade entre culturas e região
• Ser flexível
• Não há alimentos “bons” e “maus” para começar (alimentação saudável)
• Dar prioridade aos alimentos ricos em ferro e zinco
• “Treinar” paladar começando com alimentos não doces e oferecer separadamente para

habituar ao sabor dos alimentos separadamente
• Não existe uma “sequência” fixa que determine ordem dos alimentos a introduzir
• Não adicionar sal e açúcar

Diversificação alimentar
Que alimentos e com que sequência?
Alimentos

0-6 M

6-12 M

12-24 M

>24 M

>3 A

Leite materno
Leite adaptado
Legumes/verduras, fruta, cereais,
carne, peixe, ovo, azeite
Iogurte natural, alguns queijos
Leite de vaca inteiro
Alimentos com risco de obstrução via
aérea (ex.oleaginosas inteiras)
Sal
Açúcar, “doces”, charcutaria, …

Quantidades recomendadas!
Quanto + tarde e < quantidade melhor!

Adaptado do “Calendario orientativode incorporación de alimentos - Recomendaciones de la asociación española de pediatría sobre la alimentación complementaria”, 2018

Diversificação alimentar
Alimentos proibidos – existem?
• Vamos falar de:
• Sal
• Açúcar
• Mel
• Lácteos: leite de vaca inteiro, queijos, iogurte

• Alimentos potencialmente alergénicos
• Alimentos com risco de obstrução de via aérea
• Outros alimentos

Diversificação alimentar
Alimentos proibidos – existem?
• Sal:
• Recomendações da OMS:
• Limitar a ingesta a < 5g/dia (2g/dia sódio) para adultos
e crianças >2A
• Lactentes: necessitam de quantidades mínimas, que

retiram do leite materno ou leite adaptado – até aos
12M não adicionar sal
• 1-3A: 2g/dia (0,8g/dia sódio)

WHO. Guideline: Sodium intake for adults and children. Geneva, World Health Organization (WHO), 2012. Disponível em: http:// www.who.int/nutrition/publications/guidelines/sodium_intake_printversion.pdf

Diversificação alimentar
Alimentos proibidos – existem?
• Açúcar:
• Quanto mais tarde e menor quantidade melhor
• Açúcar natural (sumos de fruta) e adicionados
(sobremesas lácteas, chocolates, refrigerantes ou sumos
comerciais, bolos, bolachas…)

• Recomendações da OMS:
• Evitar <2A e consumir com moderação >2A
• 2-18A: <5% consumo calórico total

WHO Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2015; Disponível em: http:// apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149782/9789241549028_eng.pdf?sequence= 1; Fidler Mis N, Braegger C, Bronsky J, Campoy C, Domellöf M, Embleton ND, et al. Sugar in Infants, Children and
Adolescents: A Position Paper of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Dec;65(6):681-96. .

Diversificação alimentar
Alimentos proibidos – existem?
• Mel:
• Não oferecer <12 meses
• Risco de contaminação por C. botulinum, responsável por
casos de botulismo infantil (++ se caseiro – relacionado com
processo conservação)

• Elevado teor açúcar

ESPGHAN Committee on Nutrition: Agostoni C , Decsi T, Fewtrell M, Goulet O, Kolacek S, Koletzko B, Michaelsen KF, Moreno L, Puntis J, Rigo J, Shamir R, Szajewska H, Turck D van Goudoever J-. Complementary Feeding: A Commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2008; 46 (1): 99-110;

Diversificação alimentar
Alimentos proibidos – existem?
• Leite de vaca inteiro:
• A maioria dos países e ESPGHAN recomenda >12 meses
• <12 meses: > risco de anemia ferropénica e de hemorragia
intestinal microscópica
• Maior quantidade de proteínas e gorduras saturadas que o

leite adaptado

ESPGHAN Committee on Nutrition: Agostoni C , Decsi T, Fewtrell M, Goulet O, Kolacek S, Koletzko B, Michaelsen KF, Moreno L, Puntis J, Rigo J, Shamir R, Szajewska H, Turck D van Goudoever J-. Complementary Feeding: A Commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2008; 46 (1): 99-110;

Diversificação alimentar
Alimentos proibidos – existem?
• Iogurte:
• Pode ser consumido >9 meses
• Deve ser natural, sem adição açúcar ou outros alimentos
• Boa fonte de cálcio
• Iogurtes de leite adaptado podem ser introduzidos >6 meses

• Sobremesas lácteas NÃO

ESPGHAN Committee on Nutrition: Agostoni C , Decsi T, Fewtrell M, Goulet O, Kolacek S, Koletzko B, Michaelsen KF, Moreno L, Puntis J, Rigo J, Shamir R, Szajewska H, Turck D van Goudoever J-. Complementary Feeding: A Commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2008; 46 (1): 99-110
M Fernández-Vegue e Comité de Lactancia Materna y Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría. Recomendaciones De La Asociación Española De Pediatría Sobre La Alimentación Complementaria. 2018. Em:
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final.pdf

Diversificação alimentar
Alimentos proibidos – existem?
• Queijo:
• Pode ser consumido >9 meses
• Deve ser pasteurizado, consistência mole, com baixo teor sal
• Boa fonte de cálcio
• Os “melhores”: mozarela fresco, cottage/ricotta, emental/suíço

• Ponderar “necessidade” de introduzir <12 meses

ESPGHAN Committee on Nutrition: Agostoni C , Decsi T, Fewtrell M, Goulet O, Kolacek S, Koletzko B, Michaelsen KF, Moreno L, Puntis J, Rigo J, Shamir R, Szajewska H, Turck D van Goudoever J-. Complementary Feeding: A Commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2008; 46 (1): 99-110
M Fernández-Vegue e Comité de Lactancia Materna y Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría. Recomendaciones De La Asociación Española De Pediatría Sobre La Alimentación Complementaria. 2018. Em:
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final.pdf

Diversificação alimentar
Alimentos proibidos – existem?
• Alimentos potencialmente alergénicos:
• TOP 7: leite de vaca, ovo, peixe, marisco, amendoim e
outras oleaginosas, trigo e soja
• Atualmente, não há evidência que atrasar o início destes alimentos
>6M previna o risco de alergia, mesmo em crianças de risco; alguns

estudos sugerem diminuição de risco com introdução mais precoce
• Melhor medida preventiva de alergias → leite materno até 4-6M
• Morango, kiwi e maracujá são exemplos de alimentos libertadores de
histamina – devem ser oferecidos com moderação <12M

ESPGHAN Committee on Nutrition: Agostoni C , Decsi T, Fewtrell M, Goulet O, Kolacek S, Koletzko B, Michaelsen KF, Moreno L, Puntis J, Rigo J, Shamir R, Szajewska H, Turck D van Goudoever J-. Complementary Feeding: A Commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2008; 46 (1):
99-110; Ierodiakonou D, Garcia-Larsen V, Logan A, Groome A, Cunha S, Chivinge J, et al. Timing of allergenic food introduction to the infant diet and risk of allergic or autoimmune disease: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2016 Sep 20;316(11):1181-92; Palmer DJ, Prescott SL, Perkin MJ. Early introduction of
food reduces food allergy – Pro and Con. Pediatr Allergy Immunol. 2017 May 1;28(3):214-21.

Diversificação alimentar
Alimentos proibidos – existem?
• Alimentos com risco de obstrução da via aérea:
• Oleaginosas inteiras: amendoim, nozes, avelãs, amêndoas… - podem ser

oferecidas trituradas
• Maçã – cozer, assar, ralar
• Mirtilos – esmagar

• Tremoços, pevides, sementes, caroços de fruta

• Adequar forma e textura à idade e desenvolvimento da criança

Diversificação alimentar
Alimentos proibidos – existem?
• Outros alimentos:
• Peixes com elevado teor metilmercúrio: consumir em menor quantidade (peixe-espada,

cação, espadarte…)
• Alimentos ricos em nitratos: podem causar metahemoglobinemia (apesar de risco muito
baixo); a maioria dos alimentos podem ser consumidos com relativa segurança >6M,
exceto os espinafres (>concentração) – moderar consumo até 12M
• Alimentos crus (carne/peixe/ovos): evitar <2A pelo risco contaminação bacteriana
• Alimentos ultraprocessados: evitar sempre

Diversificação alimentar
Alimentos proibidos – existem?
• Outros alimentos:
• Bebidas de arroz: > quantidade de arsénio, outro carcinogéneo conhecido, pelo

que o seu consumo deve ser evitado/reduzido
• Funcho: contém carcinogéneo (estragole); usado em infusões para cólicas; por
falta de estudos deve ser evitado <4A

ESPGHAN Committee on Nutrition: Agostoni C , Decsi T, Fewtrell M, Goulet O, Kolacek S, Koletzko B, Michaelsen KF, Moreno L, Puntis J, Rigo J, Shamir R, Szajewska H, Turck D van Goudoever J-. Complementary Feeding: A Commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2008; 46 (1): 99-110

Diversificação alimentar
Glúten – quando e como?
• Não se sabe qual a melhor forma de introduzir o glúten como forma de evitar a doença celíaca
• Recomendações anteriores: introdução durante o aleitamento materno, entre 4-6M
• Recomendação atual: introdução entre 4-11M, idealmente pelos 6M, e em quantidades
progressivas

• Pode ser introduzido através das papas com glúten, pão, massa…

ESPGHAN Committee on Nutrition, H Szajewska, R Shamir, R. Korponay-SzabO, I Polanco, R Troncone, et al. Gluten Introduction and the Risk of Coeliac Disease: A Position Paper by the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2016;62: 507–513.

Diversificação alimentar
Papas – sim ou não?
• Os cereais fazem parte da diversificação alimentar
• Podem ser oferecidos de várias formas (papas, pão, pasta, panquecas, tortilhas..), adequando

ao desenvolvimento do bebé e preferências e costumes da família
• Devem ser preferidos os cereais integrais e sem adição de açúcares

DGS e S Vale, R ferreira, C Lopes, C Rêgo et al. Alimentação Saudável Dos 0 Aos 6 Anos Linhas De Orientação Para Profissionais E Educadores. 2019. Disponível em: https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/alimentacao-saudavel-dos-0-aos-6-anos/

Diversificação alimentar
Papas – sim ou não?

• Papas comerciais versus biológicas versus caseiras:
• Comerciais: segurança nutricional (quantificação macro e micronutrientes), fortalecidas
com vitaminas e minerais (ferro!!), maioria das marcas atualmente sem adição de
açúcares, de fácil preparação
• Biológicas: segurança nutricional (quantificação macro e micronutrientes), não

enriquecidas com algumas vitaminas e minerais, sem adição de açúcares
• Caseiras: < segurança nutricional, menos aditivos, menos açúcar (depende sempre da
confeção!), sabor mais natural dos alimentos e possibilidade de diferentes texturas
• Como escolher? Depende das necessidades nutricionais e restante alimentação do bebé
e das preferências da família; podem alternar!!

DGS e S Vale, R ferreira, C Lopes, C Rêgo et al. Alimentação Saudável Dos 0 Aos 6 Anos Linhas De Orientação Para Profissionais E Educadores. 2019. Disponível em: https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/alimentacao-saudavel-dos-0-aos-6-anos/

Diversificação alimentar
E com que método – “baby led weaning” ou tradicional?
• Recomendações gerais
• Consistência: aumentar progressivamente a consistência dos alimentos, textura grumosa

e semi-sólida o mais cedo possível (sempre de acordo com o desenvolvimento e
características do bebé), nunca depois dos 8-9M (janela para aceitação)
• Variedade: não ter “medo” de oferecer alimentos variados, como frutas (diospiro, citrinos,
meloa, … fruta da época!!), legumes, leguminosas, diferentes tipos de peixe, ovo, etc…
• Comportamento: estabelecer boa relação com a comida e estimular a autorregulação
fome-saciedade; não pressionar, obrigar ou premiar - > risco obesidade e problemas
alimentares

Diversificação alimentar
E com que método – “baby led weaning” ou tradicional?
• Baby-led-weaning - BLW (“desmame orientado pelo bebé”)
• Termo original/”clássico”: 2008 por Gill Rapley, co-autor do livro ”Baby-Led Weaning: The

Essential Guide to Introducing Solid Foods”, no Reino Unido
• Modificações ao termo original – método BLISS (Baby-Led Introduction to SolidS), que
tenta ultrapassar algumas das desvantagens do BLW

• Abordagem alternativa à alimentação tradicional à colher; bebé “dirige” o processo desde
o início; pais decidem o que oferecer (alimentos saudáveis, seguros e variados) e os
bebés decidem o que comer e as quantidades
• Origem empírica, mas cada vez mais estudos científicos a avaliar a sua aplicabilidade,
riscos e efeitos a médio e longo prazo
D’Auria E, Bergamini M, Staiano A, Banderali G, Pendezza E, Penagini F, et al. Baby-led weaning: what a systematic review of the literature adds on. Ital J Pediatr. 2018 May 3;44(1):49; . Daniels L, Heath AL, Williams SM, Cameron SL, Fleming EA, Taylor BJ, et al. Baby-Led Introduction to SolidS (BLISS) study: a
randomised controlled trial of a baby-led approach to complementary feeding. BMC Pediatr. 2015 Nov 12;15:179.

Diversificação alimentar
E com que método – “baby led weaning” ou tradicional?
• Baby-led-weaning
• Para todos os bebés? Devem ser de termo, saudáveis e com normal DPM (>6M); com

informação adequada, a maioria das famílias pode praticar BLW de forma segura e eficaz
• Para todas as famílias? Não! Depende da vontade e disponibilidade de cada famílias
• Podem dar alimentos triturados? Na sua definição mais clássica, apenas o bebé decide

o que comer e o adulto não oferece comida à colher; no entanto, a maioria das famílias
opta por um método misto

Diversificação alimentar
E com que método – “baby led weaning” ou tradicional?
• Baby-led-weaning
Vantagens

Desvantagens/preocupações

Maior duração do aleitamento materno

Risco de engasgamento*

Maior auto-regulação da fome-saciedade

Menor aporte calórico*

Maior exposição aos sabores naturais dos
alimentos

Menor consumo ferro*

Estímulo hábitos alimentares mais saudáveis
Estímulo desenvolvimento orofacial através da
mastigação

*

Maior partilha das refeições em família
Maior satisfação familiar e diminuição da noção de
“bebé que come mal”
Fangupo LJ, Heath A-LM, Williams SM, Erickson Williams LW, Morison BJ, Fleming EA, et al. A Baby-Led Approach to Eating Solids and Risk of Choking. Pediatrics. 2016 Oct;138(4). pii: e20160772; Taylor RW, Williams SM, Fangupo LJ, Wheeler BJ, Taylor BJ, Daniels L, et al. Effect of a Baby-Led Approach to Complementary
Feeding on Infant Growth and Overweight: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2017 Sep 1;171(9):838-46; Cameron S, Heath A-L, Taylor R. How Feasible Is Baby-Led Weaning as an Approach to Infant Feeding? A Review of the Evidence. Nutrients. 2012 Nov 2;4(12):1575-609.

Diversificação alimentar
Dicas para uma diversificação alimentar com sucesso
• Fornecer linhas orientadoras, mas ser flexível, simplificar e desmistificar
• Regra de “um alimento novo de cada vez” (intervalo alguns dias – 2-3 dias)
• Não desistir de um alimento após ser rejeitado 1-2 vezes
• Cadeira estável, tronco direito, anca e joelhos a 90º, apoio de pés
• Escolher altura oportuna para o início e estabelecer rotinas

• Ambiente tranquilo, sem música, ecrã, “cantorias”
• Não estabelecer quantidades (mt variável!), respeitar a fome/saciedade e não pressionar ou
obrigar a comer

• Respeitar o ritmo e permitir autonomia, dentro das suas capacidade, deixando ver, cheirar,
mexer, explorar a comida
Supervisionar sempre!

Atualizações em Pediatria

Vacinas extra-PNV

• Vacinação extra-PNV no adolescente –
recomendações atuais e o que temos a melhorar na
nossa prática clínica

Vacinação extra-PNV
Vacinação extra-PNV nos adolescentes – recomendações atuais
• Quais são as vacinas extra-PNV a ponderar nos adolescentes?
• Vacina contra meningococo B
• Vacina contra meningococo ACWY
• Vacina contra a varicela

Vacinação extra-PNV
Vacinação extra-PNV nos adolescentes – recomendações atuais
• Vacinas contra meningococo B e ACWY
• Porquê?
• Adolescente com risco acrescido de doença meningocócica invasiva
• 85% pelo serogrupo B
• 2º pico > 4A (15-24A), > taxa letalidade que em idades mais precoces (sintomas

menos típicos, < valorização da clínica, atraso na observaçao médica? (MenB)
• Vacinação em adolescentes contra a Men B e ACWY é recomendada pela
Comissão de vacinas da SIP-SPP, a título individual
• Serogrupo B: Bexsero® (GSK) e Trumenba® (Pfizer); Serogrupo ACWY:
Nimenrix® (Pfizer) e Menveo® (GSK)
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 2018. Surveillance atlas of infectious diseases. http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx?Instance=GeneralAtlas; INSA. Doença Invasiva Meningocócica em Portugal – Vigilância epidemiológica integrada, 2007-2016. 2020. Dispnível em:
http://repositorio.insa.pt/bitstream/10400.18/7024/1/INSA_Doenca_Invasiva_Meningococica_2007-2016.pdf. (cnsultado em Fev-2021); SIP-SPP. Recomendações sobre as vacinas Extra-PNV. Setembro 2020. https://www.docdroid.com/YQZZXg7/sip-recomendacoes-vacinas-pdf (consultado em Fev-2021;
Marshall GS, et al. Understanding the Category B recommendation for serogroup B meningococcal vaccine. Pediatrics. 2017;139(5):e20163484.

Vacinação extra-PNV
Vacinação extra-PNV nos adolescentes – recomendações atuais
• Vacina contra varicela
• Porquê?
• Doença mais grave e com maior risco de complicações em adolescents e na idade
adulta; risco transmissão fetal nas mulheres em idade fértil
• Vacinação contra varicela em adolescentes sem história prévia da doença é

recomendada pela Comissão de vacinas da SIP-SPP
• Adolescentes sexo feminino: excluir possibilidade de gravidez
• Se dúvida na história prévia de varicela: determinação serológica antes
• Varilrix® (GSK) e Varivax ® (MSD)

SIP-SPP. Recomendações sobre as vacinas Extra-PNV. Setembro 2020. https://www.docdroid.com/YQZZXg7/sip-recomendacoes-vacinas-pdf. Consultado em Fevereiro 2021

Atualizações em Pediatria

Doenças agudas

• Medicamentos/tratamentos nas doenças agudas
mais frequentes

frequentes

Doenças agudas comuns
Medicamentos/tratamentos nas IVAS
• Rinofaringite aguda
Tratamento/medicação

Recomendação/indicação

Notas

Higiene nasal com SF ou
“água do mar”

Recomendado
Criança sentada e inclinada para a frente; se RN,
deitado com cabeça lateralizada
Antes das refeições, q.b.

Se muito frequente pode causar
irritação da mucosa nasal

Aspiração de secreções
nasais

Pode ser realizada, mas não é “essencial”, sobretudo
se higiene nasal realizada corretamente

Se muita pressão ou pressão muito
mantida causa desconforto/dor ao
bebé

Elevação da cabeceira da
cama

Medida fácil e útil …
Não é recomendada→ risco de SMSL

Se adoptada, reforçar medidas
preventivas SMSL

Mel

Demonstrado que alivia a tosse, sobretudo se
oferecido à noite

NÃO recomendado <12M

Oduwole O, Udoh EE, Oyo-Ita A, Meremikwu MM. Honey for acute cough in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD007094. DOI: 10.1002/14651858.CD007094.pub5

Doenças agudas comuns
Medicamentos/tratamentos nas IVAS
• Rinofaringite aguda
Tratamento/medicação

Recomendação/indicação

Notas

Ar húmido e quente
(“vapores”)

Não recomendado o uso de nebulizadores com SF,
NaCl 3% ou outros, por rotina

Risco de agravar a tosse e de
contaminação por microrganismo no
aparelho

Descongestionantes nasais

Melhoria transitória da obstrução nasal
Devem ser usados com cautela, por períodos muito
curtos e apenas sob precrição médica, sobretudo nas
crianças <6M

Efeito “rebound” com uso prolongado
(!! <6M respiradores nasais!!)

Xaropes
antitússicos/expectorantes

Contra-indicados

Mentol/eucalipto

Melhoria transitória referida pelos pais
Não recomendados

Equinácea, cebola, citrinos

Sem efeito comprovado ou duvidoso

Risco de agaravamento da tosse e
dificuldade respiratoria (vários casos
relatados)
Não colcoar perto perto da face e
não usar <2A

Singh M, Singh M, Jaiswal N, Chauhan A. Heated, humidified air for the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD001728; Smith SM, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in community settings. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD001831.; Diane E. Pappas and J. Owen Hendley. The Common Cold and Decongestant Therapy. Ped Review. 2011, 32 (2) 47-55

Doenças agudas comuns
Medicamentos/tratamentos nas IVAS
• Laringite aguda
Tratamento/medicação

Recomendação/indicação

Notas

Ar frio/húmido

Ar frio: nível de eviência D, mas recomendado na
prática clínica
Ar húmido: melhoria marginal em alguns estudos

Melhoria transitória

Oxigénio

Se hipoxémia

Corticóides

Indicados na laringite aguda com qualquer grau
gravidade
Ligeiras a moderadas → dexametasona PO 0,150,6mg/kg (máx. 8mg), dose única OU prednisolona PO
1mg/kg, 24/24h, 2 dias OU budesonido NBZ 2mg em
4ml SF

Dexametasona é melhor opção pelo
seu efeito ação de 48-72h; quando
não disponível optar por outro

Adrenalina nebulizada

Indicada na laringite aguda moderada a grave
Adrenalina NBZ (1:1000) 0,5ml/kg (máx. 5ml), em
10ml de SF;

Duração ação ~ 10min-2h
Efeito rebound (!!!altas precoces!!!)
→ ↓ com a administração CT
concomitante

D Smith, A McDermott and J Sullivan. Croup: Diagnosis and Managment. Am Fam Physician. 2018, 97(9):575-580. Bjornson C, Russell K, Vandermeer B, Klassen TP, Johnson DW. Nebulized epinephrine for croup in children. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(10):CD006619. Colin M. Parker and Matthew N. Cooper.
Prednisolone Versus Dexamethasone for Croup: a Randomized Controlled Trial. Pediatrics. 2019, 144 (3) e20183772.

Doenças agudas comuns
Medicamentos/tratamentos nas IVAS
• Amigdalite aguda estreptocócica
Tratamento/medicação

Recomendação/indicação

Notas

Amoxicilina

Amoxicilina PO 50mg/kg/dia (máx 3g/dia), 12/12h, 10 dias

Esquemas curtos 5 ou 7d =
eficácia aos 10d em alguns
estudos

Direção Geral de Saúde. Diagnóstico e tratamento da amigdalite aguda em idade pediátrica. Norma de Orientação Clínica da DGS. [consultado 2021]. Disponível em: https://nocs.pt/diagnostico-tratamento-amigdalite-aguda-idade-pediatrica/.

Doenças agudas comuns
Medicamentos/tratamentos nas IVAS
• Otite media aguda e externa
Tratamento/medicação

Recomendação/indicação

Paracetamol ou ibuprofeno

1ª linha (ver exceções à antibioterapia diferida)
Paracetamol PO 15mg/kg/dia, 6/6h OU ibuprofeno 5mg/kg/dia 8/8h,
48-72h

Amoxicilina

1ª linha: <6M, otorreia, OMA recorrente, OMA bilateral e <2A ou
quadro grave
Prescrição diferida: ∅ melhoria inicial com paracetamol e ibuprofeno
após 48-72h
Amoxicilina PO 90mg/kg/dia (máx 3g/dia), 12/12h, 5 dias (7 dias se
<2A, recorrente ou falência tx inicial)

Amoxicilina-ácido
clauvulânico

Amoxicilina-ácido clavulânico PO 90mg/kg/dia, 12/12h (máx 3g/dia)

Antibiótico + corticóide tópico

OMA externa

Notas

Direção Geral de Saúde. Diagnóstico e tratamento da otite média aguda em idade pediátrica. Norma de Orientação Clínica da DGS. [consultado 2021]. Disponível em: https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/ normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072012-de-16122012.aspx.

Doenças agudas comuns
Medicamentos/tratamentos nas IVAI
• Bronquiolite aguda
Tratamento/medicação

Recomendação/indicação

Medidas gerais

Igual às recomendações da rinofaringite aguda
Fraccionar hidratação/nutrição

Oxigénio

Se hipoxémia (SpO2 < 92%)

Adenalina NBZ

Não recomendados por rotina
Adrenalina NBZ 0,1-0,5ml/kg (max. 5ml)

Salbutamol NBZ ou pMDI

Não recomendados por rotina
Ponderar >6M, AP/AF atopia e se boa resposta à provaTx
pMDI+câmara expansora 3-5 puffs (mín. 3 e máx. 10) OU
NBZ 0,8gts/kg (mín. 0,8/kg e máx. 24)

Soro salino hipertónico NBZ

Não recomendados por rotina, evidências contraditórias
NaCl 3% 4ml

Corticóides

Não recomendados

Antibióticos

Não recomendados

Cinesiterapia

Não recomendados

Notas

Não há preditores de resposta, que é
mt variável - monitorizar!
Risco de agravamento em pequenos
lactentes (meio hospitalar)

Seguro

Risco de agravamento (fase aguda)

Direção Geral de Saúde. Diagnóstico e tratamento da bronquiolite aguda em idade pediátrica. Norma de Orientação Clínica da DGS. [consultado 2021). Disponível em: https://nocs.pt/diagnostico-tratamento-bronquiolite-aguda-idade-pediatrica/; T Florin, A Plint, J Zorc. Viral bronchiolitis. The Lancet. 2017, 389:211-224.

Doenças agudas comuns
Medicamentos/tratamentos nas IVAI
• Penumonia bacteriana adquirida na comunidade (>1M, crianças saudáveis)
Tratamento/medicação

Recomendação/indicação

Amoxicilina

1ª linha
Amoxicilina PO 90mg/kg/dia, 8/8h (máx. 3g/dia), 7-10 dias (cursos
mais longos nas complicadas)

Amoxicilina-ácido clavulânico

Ponderar se <6M
Amoxicilina-ácido clavulânico PO 90mg/kg/dia, 8/8h, 7-10 dias

Macrólido

Na suspeita de pneumonia por bacteria atípica (Mycoplasma ou
Chlamydia, >5A)
<6M: Azitromicina PO, 10mg/kg/dia, 24/24h, 5 dias
>6M: Azitromicina 10mg/kg/dia dose única em D1 (máx 500mg) e
5mg/kg/dia, 24/24h, D2-D5 (máx. 250mg), 5 dias
Claritromicina PO 15mg/kg/dia, 12/12h (máx. 1g/dia), 7-10 dias
Eritromicina PO 40-50mg/kg/dia, 6/6h (máx. 4g/dia), 7-10 dias

Notas

Direção Geral de Saúde. Diagnóstico e tratamento da pneumonia adquirida na comunidade em idade pediátrica. Norma de Orientação Clínica da DGS. [consultado 2021). Disponível em: https://www. dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n0192012-de-26122012.aspx.

Doenças agudas comuns
Medicamentos/tratamentos nas IVAI
• Tosse convulse (B. pertussis ou parapertussis)
Tratamento/medicação

Recomendação/indicação

Notas

Macrólido

1ª linha azitromicina
<6M: Azitromicina PO, 10mg/kg/dia, 24/24h, 5 dias
>6M: Azitromicina 10mg/kg/dia dose única em D1 (máx 500mg) e
5mg/kg/dia, 24/24h, D2-D5 (máx. 250mg), 5 dias
Claritromicina PO 15mg/kg/dia, 12/12h (máx. 1g/dia), 7-10 dias
Eritromicina PO 40-50mg/kg/dia, 6/6h (máx. 4g/dia), 14 dias

Profilaxia pósexposição: TODOS do
agregado familiar e
contactos próximos,
independentemente da
idade e estado vacinal
Evição escolar
obrigatória
DDO

Profilaxia pós-exposição = Tx

P Correia, M Tavares e SPP. Linhas de Orientação para Diagnóstico e Tratamento da Tosse Convulsa. 2010. (consultado em 2021). Disponível em: https://www.spp.pt/UserFiles/file/Protocolos_SPP/Tosse_Convulsa_2010.pdf; Guidelines antibioterapia empírica em Pediatria, Hospital Pediátrico-CHUC..

Doenças agudas comuns
Medicamentos/tratamentos nas infeções gastrointestinais
• Gastroenterite aguda vírica
Tratamento/medicação

Recomendação/indicação

Hidratação oral fraccionada

1ª linha → SRO tipo ESPGHAN (baixa osmolaridade/ hipotónicos)
Outros líquidos (CocaCola®, IceTea®, outros sumos comerciais)
não recomendados e risco de agravamento da diarreia

Nutrição

Alimentação habitual, saudável e adequada à idade, sem
restrições especiais
Manter leite materno sempre que possível
Não se recomenda período de jejum nos casos ligeiros a
moderados com tolerância da via oral

Anti-eméticos

Ondansetron PO 0,1mg/kg/dose
>6M: 2mg <15kg; 4mg 15-30kg; 8mg >30kg
Não se recomendam outros anti-eméticos

Probióticos

Recomendados, ↓ intensidade e frequência da diarreia
L. rhamnosus GG e S. boulardii

Evicção transitória da lactose

Pode ser usada nos casos de diarreia grave e prolongada, de
forma transitória até melhoria clínica

Notas

Off-label em pediatria,
mas universalmente
usado e seguro

A Guarino, D Gendrel, R Shamir, H Szajewska et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases Evidence-Based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in Europe: Update 2014. J Ped Gastroent Nutr.
2014;59: 132–152)

Doenças agudas comuns
Medicamentos/tratamentos nas infeções urinárias
• Pielonefrite aguda (>1M) e cistite aguda
Tratamento/medicação

Recomendação/indicação

Notas

Cefuroxime-axetil

1ª linha PNA
Cefuroxime-axetil PO, 20-30mg/kg/dia, 12/12h (máx 2g/dia), 710dias
Se <2 meses, vómitos ou mau estado geral → tratamento EV
(referenciar)

Todas as IU <2A, febre ou
dor lombar → PNA

Amxocilina-ácido clavulânico

1ª linha cistite aguda
Amoxicilina-ácido clavulânico PO 50mg/kg/dia (máx 3g/dia), 5-7
dias

≥2A
Assumir PNA se <2A

Protocolo “Pielonefrite Aguda”, Hospital Pediátrico-CHUC. Atualizado em 2019.

Doenças agudas comuns
Medicamentos/tratamentos nas infeções/inflamações da pele
• Impetigo
Tratamento/medicação

Recomendação/indicação

Antibióticos tópicos

1ª linha no impetigo localizado (poucas lesões e acessíveis)
Ácido fusídico ou mupirocina tópicos, 2-4id, 7 dias

Flucloxacilina

1ª linha no impetigo não localizado
Flucloxacilina PO 50-100mg/kg/dia, 6/6h – 8/8h (máx.3mg/dia),
7 dias

Notas

• Celulite e cellulite peri-orbitária
Tratamento/medicação

Recomendação/indicação

Flucloxacilina

Flucloxacilina PO 50-100mg/kg/dia, 6/6h – 8/8h (máx.3mg/dia),
7 dias

Amoxicilina-ácido clavulânico

Na cellulite peri-orbitária
Amoxicilina-ácido clavulânico PO 80-100mg/kg/dia, 8/8h (máx.
3g/dia), 7-10 dias

Guidelines antibioterapia empírica em Pediatria, Hospital Pediátrico-CHUC..

Notas

Se dúvida entre celulite
peri-orbitária vs. orbitária →
referenciar

Doenças agudas comuns
Medicamentos/tratamentos nas infeções/inflamações da pele
• Erisipela
Tratamento/medicação

Recomendação/indicação

Amoxicilina

Amoxicilina PO 50mg/kg/dia, 8/8h (máx. 3g/dia), 7 dias

Notas

• Prurigus estrófulo
Tratamento/medicação

Recomendação/indicação

Frio

Para redução da inflamação
Gelo local, períodos curtos

Anti-histamínico

Controlo do prurido; efeito sedativo útil

Corticóide tópico

Reduzem inflamação e prurido local

AINE

Reduz inflamação e dor/desconforto associado

Antibióticos

Se sobreinfeção associada
Tópico se localizada (isolado ou em associação a CT tópico)
PO se cellulite

Guidelines antibioterapia empírica em Pediatria, Hospital Pediátrico-CHUC..

Notas

Doenças agudas comuns
Medicamentos/tratamentos noutras doenças agudas comuns
• Adenite cervical
Tratamento/medicação

Recomendação/indicação

Notas

Flucloxacilina

Flucloxacilina PO 50-100mg/kg/dia, 6-6h-8/8h (máx. 3g/dia), 710 dias

Amoxicilina-ácido clavulânico

Se suspeita doença periodontal ou possibilidade de infeção por
anaeróbios da boca
Amoxicilina-ácido clavulânico PO 90mg/kg/dia, 8/8h, (máx.
3g/dia), 7-10 dias

Se ausência de melhoria ao
fim 2-3 dias ou
agravamento → referenciar

• Abcesso dentário
Tratamento/medicação

Recomendação/indicação

Amoxicilina

1ª linha em algumas guidelines, mas não cobre todos
anaeróbios e Produtores b-lactamases
Amoxicilina PO 50-100mg/kg/dia, 8/8h (máx. 3g/dia)

Amoxicilina-ácido clavulânico

Amoxicilina-ácido clavulânico PO 50-100mg/kg/dia, 8/8h, (máx.
3g/dia)

Notas

Guidelines antibioterapia empírica em Pediatria, Hospital Pediátrico-CHUC.. Direção Geral de Saúde. Prescrição antibiótica na patologia dentária. Norma de Orientação Clínica da DGS. [consultado 2021]. Disponível em: http://nocs.pt/wp-content/uploads/2015/11/Prescri%C3%A7%C3%A3o-de-Antibi%C3%B3ticos-emPatologia-Dent%C3%A1ria.pdf
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