FORMULÁRIO PARA
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DA CRIANÇA
Nome da Criança:
Nome da Mãe:
CNS:

Prontuário:

UBS:

Enfermeira responsável:

Micro-área:

ACS responsável:

Beneficiário do Bolsa Família:

(

) Sim

Data de nascimento:

(

) Não

Tipo de parto:

Registro da estratificação de risco em todos os atendimentos programados ou intercorrências com repercussão clínica, de acordo com os
critérios descritos no verso. Os fluxos de encaminhamento na rede de atenção deverão seguir os critérios também descritos.

DATA

ESTRATIFICAÇÃO
(Risco Habitual, Médio ou Alto Risco)

Classificação do Risco
Risco Habitual
Médio Risco
Alto Risco
Observação

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA E
CARIMBO
(médico ou enfermeiro)

Critérios para Definição do Risco
 01 ou mais características individuais de baixo risco e/ou 01 ou mais condições sócio-familiares descritas
no estrato de baixo risco.
 01 ou mais características individuais de médio risco e/ou 01 ou mais condições sócio-familiares descritas
no estrato de médio risco.
 01 ou mais características individuais de alto risco; ou
 01 ou mais características individuais de alto risco e 01 ou mais condições sócio-familiares descritas no
estrato de alto risco.
Ao estratificar o risco em que a criança se encontra considerar sempre o de maior complexidade. Assim, se
a criança apresentar um fator de risco habitual e um de médio risco, deve-se classificar como médio risco. Se a
criança apresentar um fator de médio risco e um de alto risco, deve-se classificar como alto risco.

Características individuais
Condições Sócio-familiares

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO
MÉDIO RISCO

Mãe com pré-natal sem intercorrências
Idade Gestacional ≥ 37 semanas e < 42 semanas
Peso ao nascer ≥ 2.500 g e < 4.000 g

Prematuridade limítrofe (≥35 e <37 semanas)
IG ≥ 42 semanas;
Peso ao nascer ≥2.000g e < 2.500g

Apgar ≥ 8, no 5º min.

RN sem triagem neonatal

Ausência de patologias específicas
Aleitamento materno exclusivo (avaliar até 6 meses de idade)
Triagens neonatais realizadas, com resultado e sem alterações
Indicadores de crescimento adequados para a idade
Todos os marcos do desenvolvimento presentes para a idade
Calendário vacinal atualizado

Rede de apoio social e familiar definida
Mãe com mais de 8 anos de estudo
Mãe maior de 18 anos

Acompanhamento de acordo com as diretrizes clínicas

ALTO RISCO
Prematuridade (< de 35 semanas)
Muito baixo peso ao nascer (< 2.000g) ou Peso ao nascer ≥4.000g
Apgar < 7 no 5º min. de vida
Malformações congênitas com repercussão clínica, doenças genéticas ou
neurológicas
Mãe soropositiva para HIV, Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus, Hep. B,
Herpes, Zika Vírus em investigação ou com confirmação de transmissão vertical
Criança com Triagem Neonatal com alteração
Criança portadora de alergias alimentares
Doenças respiratórias graves
Icterícia com níveis críticos, com ou sem exsanguineotransfusão

Criança menor de 6 meses de idade que não está em aleitamento materno exclusivo
OU maior de 6 meses em aleitamento exclusivo sem alim. complementar
Sobrepeso ou obesidade, sem comorbidades e sem repercussão clínica
Indicadores de crescimento inadequado para idade
Desenvolvimento inadequado para idade
Criança não vacinada ou com esquema vacinal atrasado;
Mãe soropositiva para HIV, Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus, Hepatite
B, Herpes, com criança negativa para estas patologias;
Malformações congênitas sem repercussões importantes (ex.: polidactilia)
Doenças Prevalentes da Infância como: desnutrição leve ou moderada, anemia
persistente, doença respiratória leve ou moderada
Cárie precoce

Egressos de UCI/UTI
Internações, infecções ou intercorrências recorrentes
Mãe com doença exantemática febril na gestação
Desnutrição grave
Obesidade com comorbidade e/ou repercussão clínica
Desenvolvimento psicomotor insatisfatório para a faixa etária
Cárie severa
Sinais de violência

Ausência de rede de apoio social e familiar definida
Mãe com idade ≤ de 18 anos ou ≥ 40 anos
Mãe analfabeta ou com menos de 4 anos de estudo
Mãe com menos de quatro consultas de pré-natal
Mãe com antecedente de filho nascido morto
Óbito de irmão menor de 5 anos por causas evitáveis
Gravidez indesejada
Depressão pós-parto
Um dos pais com transtorno mental severo, deficiência, doença neurológica
Um dos pais com dependência de álcool e outras drogas
Mãe ausente por doença, abandono ou óbito
Indícios ou suspeita de violência doméstica
Filhos de mãe em situação de rua OU em regime prisional OU de etnia indígena
Cuidados ineficientes com a criança por parte da mãe ou cuidador
Vulnerabilidade socioeconômica (ex.: sem fonte de renda, sem moradia fixa)

Acompanhamento de acordo com as diretrizes clínicas, porém com maior
vigilância e intensidade de cuidados

Ausência de rede de apoio social e familiar definida
Mãe com idade ≤ de 18 anos ou ≥ 40 anos
Mãe analfabeta ou com menos de 4 anos de estudo
Mãe com menos de quatro consultas de pré-natal
Mãe com antecedente de filho nascido morto
Óbito de irmão menor de 5 anos por causas evitáveis
Gravidez indesejada
Depressão pós-parto
Um dos pais com transtorno mental severo, deficiência, doença neurológica
Um dos pais com dependência de álcool e outras drogas
Mãe ausente por doença, abandono ou óbito
Indícios ou suspeita de violência doméstica
Filhos de mãe em situação de rua OU em regime prisional OU de etnia indígena
Cuidados ineficientes com a criança por parte da mãe ou cuidador
Vulnerabilidade socioeconômica (ex.: sem fonte de renda, sem moradia fixa)

Acompanhamento integrado com a AAE e monitoramento do Plano de
Cuidados definido pela equipe especializada
Definição do Plano de Cuidados pela equipe interdisciplinar
Acompanhamento com foco na estabilização
 Apoio à equipe da APS para monitoramento do Plano de Cuidados
Avaliação, tratamento e plano de cuidados no CEO (para cárie severa)

AAE



Hospital de
Alta
Complexida
de de

COMPETÊNCIAS DA REDE

APS

CRITÉRIOS DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

RISCO HABITUAL

Apoio à equipe da APS para atendimento de casos, de acordo com a necessidade.



Definição do Plano de Cuidados pela equipe interdisciplinar
Acompanhamento com foco na estabilização
 Apoio à equipe da APS para monitoramento do Plano de Cuidados
Avaliação, tratamento e plano de cuidados no CEO (para cárie severa)



