RESPOSTA RÁPIDA 102/2013
Indicação de Sustagen cálcio + proteína em criança com
baixo peso

SOLICITANTE

Itapecerica

NÚMERO DO
PROCESSO

Processo nº 335.13.1078-8

DATA

10/06/2013
“URGENTE
Para resposta, favor mencionar número do processo 335.13.1078-8
Prezado Senhor:

Conforme peças em anexo, solicitamos a Vossa Senhoria oferecer parecer
acerca dos medicamentos em uso pela parte autora, quanto ao seu
fornecimento substitutibilidade no prazo de 48(quarenta e oito) horas, a partir do
recebimento deste.
Atenciosamente,

SOLICITAÇÃO
(a) Dra. Herilene de Oliveira Andrade
Juíza de Direito”
Relatórios médico e nutricional de 14/05/2013
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Contexto:
A inclusão do índice de massa corpórea (IMC) como parâmetro de avaliação
permite que a criança seja mais bem avaliada na sua relação peso vs.
comprimento (para menores de 2 anos) ou peso vs. altura (para maiores de 2
anos). Tal parâmetro auxilia na classificação de crianças que em um
determinado período estiveram desnutridas e tiveram o comprometimento de
sua estatura, possibilitando uma melhor identificação de crianças com excesso
de peso e baixa estatura. Já o peso por idade limita-se a mostrar se a criança
está com peso abaixo do recomendado para a sua idade, mas não mostra se a
sua estatura já foi comprometida.
Criança de 12 anos do sexo masculino:
Altura: 1,41 m (percentil 15 ou escore Z entre 0 a – 1) adequado para idade
Peso: 28,500 kg
IMC: entre 14 e 15 (abaixo do percentil 3 ou escore Z – 2) baixo peso
Para cálculo do IMC: foi utilizada a tabela recomendada pelo Ministério da
1
Saúde (caderneta da criança menino): página 79: ver link abaixo
Resposta:

RESPOSTA

Não.
O diagnóstico de baixo peso tem inúmeras causas. Faltam
informações/dados sobre a história da criança (exame clínico detalhado,
história pregressa, história familiar/social, exames complementares realizados)
que justifiquem o tratamento somente com suprimento alimentar.
1

A avaliação da criança com baixo peso segundo recomendação do MS

Para crianças maiores de 2 anos:
• Investigue possíveis causas, com atenção especial para a alimentação, para
as intercorrências infecciosas, os cuidados com a criança, o afeto e a higiene.
• Trate as intercorrências clínicas, se houver.
• Solicite o acompanhamento da criança no Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (Nasf), se tal possibilidade estiver disponível.
• Encaminhe a criança para o serviço social, se isso for necessário.
• Oriente a família para que a criança realize nova consulta com intervalo
máximo de 15 dias.

1http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_crianca_menino_7
ed.pdf. Acesso em 11/06/2013

