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Recepção
pró-ativa

Anamnese, exame 
físico, dados
antropométricos

Presença de sinais e
sintomas de perigo com
especial atenção para
crianças até 2 meses

Não Avaliação do
histórico em
prontuário e
cadernet da
criança

Solicitação de
exames se
necessário

Atualização
de vacinas

Avaliação
Multiprofissional

Avaliação de
riscos e 
situação de
vulnerabilidade

Elaboração ou
revisão do projeto
terapêutico
multiprofissional
individualizado

Aconselhamentos para
pais: amamentação ou
alimentação saudável,
prevenção de acidentes,
prevenção e cuidados
relacionados a violência

Cuidados
com a 
Saúde Bucal

Notificação de
agravos se
necessário

Elaboração do 
cronograma de
consultas e
preenchimento do
cartão da criança

A criança está
sendo acompanhada
no aumbulatório de
Follow Up?

Não Não Retornar no dia
agendado para
próxima consulta

UBS
Necessita de
interconsulta ou
acompanhamento
paralelo com 
ambulatório de
especialidades?

Encaminhar para
Interconsulta ou 
acompanhamento
paralelo no
ambulatório de
especialidades

Sim

Sim

AE

Acompanhamento
paralelo com o
ambulatório de
Follow Up

Fw

Sim

Encaminhar para Atenção
de Urgência/Emergência

UBS

Criança de 28 dias a 3 anos

LINHA DE CUIDADO DA CRIANÇA
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Dar continuidade
ao atendimento
da criança já em
seguimento neste
ambulaório

Avaliação do
desenvolvimento
social e
psicoafetivo

Rever projeto
terapêutico
individualizado
considerando
abordagem
interdisciplinar
sempre que
necessário

Não

Ocorreu alguma
intercorrência?

AE

Avaliação das
informações
contidas na
caderneta da
criança e
Relatório de
Encaminhamento

Presença de
sinais e sintomas
de perigo com 
especial atenção
para crianças até 
2 meses

Sim

Não

Elaboração de
cronograma 
de consultas

Sim

Encaminhar para
Atenção de Urgência/
Emergência

UE

Necessita de
internação?Não

Reencaminhamento
para UBS com relatório
de encaminhamento

Sim Presença de 
sinais e sintomas 
de perigo com 
especial atenção
para crianças 
até 2 meses

Sim

Encaminhar para
Atenção de Urgência/
Emergência

UE

UE

Não Necessita de
internação?

Sim

Internação em
serviço hospitalar

AH

Alta?

Sim

Elaboração de
cronograma de
consultas

Acompanhamento
paralelo com a
UBS

Readequação
do plano de
cuidado da
UBS

Reencaminhamento
para UBS com
relatório
referenciado

UBS

Acompanhar de
acordo com o
protocolo
estabelecido;
Comunicar a UBS
para seguimentos
necessários

Fw

Não Não

Sim

NãoNão

Sim
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Avaliação médica
e enfermagem/
solicitação de 
exames se
necessário

Classificar
sintomas

Instituir o
tratamento de
urgência/
emergência

Há necessidade
de internação?

AH
Sim

Encaminhar para
serviço de
internação
hospitalar

UE

Avaliação do
crescimento,
acompanhamento
do desenvolvimento
da criança

Avaliação clínica:
anamnese, exame
físico, dados
antropométricos e
solicitação de
exames

Avaliação de
riscos e situação
de vulnerabilidade

Avaliação do
desenvolvimento
social e
psicoafetivo

Avaliação
multiprofissional
se necessária

Rever o projeto
terapêutico da UBS
individualizado
considerando
abordagem
interdisciplinar
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Internar o
paciente

Avaliação do
relatório de
encaminhamento
ou Ficha de
Atendimento
Ambulatorial
da Unidade de
Urgência/
Emergência

Avaliação Clínica:
anamnese, exame
físico, dados
antropométricos 
e solicitação de
exames

Notificação do
agravo se
necessário

Realizar 
autoavaliação
interdisciplinar

Elaborar e 
implementar
projeto terapêutico
individualizado

Encaminhamento
para cirurgia se
necessário

Esclarecimentos
e orientações 
aos pais

AH

Seguimento
interdisciplinar
de acordo com
o protocolo
estabelecido

Alta? O paciente está
em seguimento no
Ambulatório de
Follow Up

Seguimento 
ambulatório de
Follow Up 
e UBS

O paciente está 
em seguimento no
Ambulatório de
Especialidades?

Acompanhar de
acordo com o 
protocolo
estabelecido;
Comunicar a UBS
para seguimentos
necessários

Ocorreu
alguma
intercorrência
clínica?

Internação em
serviço
hospitalar

AH

UBS

Alta?

Readequação do
plano de cuidado
da UBS

Acompanhamento
paralelo com a
UBS

Sim Não Não UBS

Sim

Seguimento 
ambulatório de
especialidades
e UBS

SimNão


