
Instruções: Este visual checklist é uma versão de imagem da  desempenho checklist 
para Vitamina A Suplementação de Desparasitação (VAS + D). Cada um dos 39 passos no 
desempenho lista de verificação aparecem aqui em forma de imagem. A finalidade desta lista de 
verificação visual é ajudar você ao entregar VAS + D e quando estiver treinando outras pessoas 
para fornecer VAS + D, conforme aprovado pela sua organização. À medida que você pratica 
e se torna habilidoso em fornecer VAS + D, você deve usar uma caneta esferográfica e fazer 
anotações neste visual lista de verificação para lembrá-lo de pontos importantes. Aqui estão as 
etapas gerais para usar a lista de verificação visual ao treinar outras pessoas para fornecer  
VAS + D: 
1.  Explicação: Use este visual lista de verificação para explicar cada uma das etapas na entrega 

do serviço VAS + D (usando a performance lista de verificação para fornecer informações mais 
detalhadas). 

.• Primeiro, mostre e explique as três partes da lista de verificação 
 • Então, enquanto todos apontam para o passo 1, pergunte “O que você vê na foto?”. 
 •  Em seguida, uma pessoa que leia as palavras do passo 1 em voz alta. Faça turnos para 

todos os 39 passos.
2.  Demonstrar: Executar todas as 39 etapas na entrega do serviço VAS + D usando esta lista de 

verificação visual.  
3.  Técnico: Pergunte aos prestadores de serviços para usar suas cópias da visual lista de verificação para praticar dando VAS + D 

(geralmente em pares) enquanto observa e fornece feedback.
4.  Feedback ou retorno: Dê a cada provedor de serviço a resposta sobre as etapas que estão fazendo bem e as etapas que 

precisam para praticar mais. Tenha uma ou mais cópias desta lista de verificação visual disponível quando os serviços VAS 
+ D estiverem sendo fornecidos. Você e os outros provedores de serviços podem consultar a lista de verificação conforme 
necessário para ajudar a garantir que serviços corretos e seguros sejam fornecidos.

Para obter mais informações sobre a prestação de serviços VAS + D, incluindo uma cópia da lista de verificação desempenho, um 
vídeo sobre como fornecer VAS + D, e outros materiais, vá ao site da Vitamin Angels em www.vitaminangels.org.

Ajuda no trabalho
Checklist Visual para Dar vitamina a 

e desparasitação juntos

Para crianças muito pequenas Para crianças mais velhas

• Coloque o tórax da criança na 
coxa e depois incline a cabeça 
da criança para baixo.

• Thump na parte do meio  
das costas da criança 5 vezes  
usando a palma da mão.

Se o problema não for resolvido:
• Coloque a criança na coxa virada 

para cima (criança nas costas).
• Pressione na região torácica  

da criança 5 vezes usando seus 
2 dedos.

• Repita, se necessário.

• Coloque a criança em seu 
abdômen na coxa e, em 
seguida, incline a cabeça da 
criança para baixo.

• Thump na parte do meio das 
costas da criança 5 vezes 
usando a palma da mão.

Se o problema não for resolvido:
• Segure a criança por trás em pé 

com as mãos abaixo dos braços 
da criança, logo abaixo da caixa 
torácica.

• Pressione o corpo da criança 
para cima. 

• Repita, se necessário.

O que fazer se uma criança se afogar

Pessoal que administra os comprimidos a crianças pequenas deve ser treinado sobre o que fazer se uma criança engasgar. 
Eles também devem ter a autoridade e o respeito do pessoal de posto de saúde para agir, se necessário.

Vitamin Angels agradece a adaptação  
dos materiais da UNICEF, da OMS, da Micronutrientes  
Iniciativa e da EngenderHealth para uso nesta lista de verificação.

 Suprimentos para VAS + D 
 distribuição:
 £ Verificação visual VAS + D
 £ 100.000 UI azul vitamina A
 £ 200.000 UI vermelho vitamina A
 £ Comprimidos de desinfecção
 £  Desinfetante para as mãos à 

base de álcool
 £ Limpe a tesoura
 £ Guardanapos / guardanapos
 £ Papel branco pequeno, limpo
 £  Frasco de vidro para esmagar 

o comprimido
 £ Saco de plástico para lixo
 £ Canetas esferográficas
 £ Folha de Tally
 £ Registo de Distribuição

© 2019 Vitamin Angels. Alguns direitos reservados.  
 O uso é incentivado com o reconhecimento de  

Vitamin Angels como a fonte incluída em todos os materiais.
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Dar a cada 4 a 6 meses Benefícios da vitamina A e desparasitação juntos:

Faça perguntas

Educação na comunidadeParte 1

Diarreia

Perda de Apetite

Os efeitos secundários que podem ocorrer:

Dor Abdominal Leve

Náusea Vômitos Dor de cabeça

FadigaInchaço do 
Fontanela 

(ponto fraco na cabeça)

Sem vermes para uma 
melhor nutrição

Olhos saudáveisForte

1   2    3    

6-11 Meses 12-23 Meses 24-59 Meses

?

8

10

até

Nome:

Boas-vindas crianças 
e cuidadores

Vitamina a e  
desparasitação dada hoje

Explique idade a doz relacionamento

Disparatisacao

Vitamina A

 (1 ano até 2 anos) (2 anos até 5 anos)(6 meses até 1 ano)

4    5   

7   6 Efeitos secundários 
raros: apenas 5 em cada 
100 crianças

9

Os efeitos colaterais 
duram máximo de 2 dias

Para sintomas além de 2 
dias, ou se outros sintomas 
se desenvolverem, procure 
ajuda médica

Outros efeitos de desparasitação: Os vermes podem estar 
nas fezes ou nas casos muito raros, saia do nariz ou da boca 
- estes podem ser arrancados ou cuspidos

11 Muito seguro; 
mesmo com vacinas

12

1 2 3



Critérios de elegibilidade a qualificam

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Parte 2a

14   Verifique a elegibilidade. Child não é elegível para um serviço, a menos que atenda a todos os critérios listados 
abaixo desse serviço. Nunca envie vitamina A ou desparasitação para casa com um cuidador para dar à criança 
mais tarde

Pergunte: Qual é a idade do seu filho?
Verificar: Idade é 6-59 meses 

Mostrar cápsulas de vitamina A ao cuidador
Pergunte: Quando a criança recebeu a vitamina A pela 
última vez?
Verificar: Sem vitamina A nos últimos 1 meses 

Perguntar ao cuidador se a criança tiver alguma do seguinte 
hoje. Em caso afirmativo, não dê serviço e encaminhe a 
criança para ajuda médica. 

13    Peça o nome da criança e cartão de 
saúde - use para verificar o nome, idade 
e última dose

Febre
Hoje

Diarreia 
grave
Hoje

Grave Dificuldade em 
Respirar Hoje

6-59 meses 
(6 meses até 5 anos)

12-59 Meses 
(1 ano até 5 anos)

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Grave 
Dificuldade 
em 
Respirar 
Hoje

Vômitos
Hoje

Qualifique-se para a vitamina A Qualifique-se para desparasitação

Pergunte: Qual é a idade do seu filho?
Verificar: Idade é de 12 a 59 meses

Mostrar comprimidos de desparasitação para o cuidador
Pergunte: Quando a criança recebeu pela última  
vez desparasitação?
Verificar: Não desparasitar nos últimos 1 meses

Para vitamina A - OBSERVAR e verificar se NÃO há: Para desparasitação - Observe e verifique se não há NO: 

Perguntar ao cuidador se a criança tiver alguma do seguinte 
hoje. Em caso afirmativo, não dê serviço e encaminhe a 
criança para ajuda médica. 

Etapas críticas para 
prestadores de serviços

=



Dar a vitamina A

15   Limpe suas mãos

16    Para evitar asfixia, pergunte e certifique-se de 
que a criança esteja calma. Nunca force uma 
criança a tomar vitamina A, não segure o nariz 
de uma criança para forçá-la a engolir, e não 
dê para uma criança que está chorando.

17  Escolha a dose por idade

18    O cuidador segura a cabeça e  
ajuda a criança a abrir a boca

19   Cortar a ponta da cápsula

20   Não toque na criança; dar vitamina A

21   Descartar a cápsula no recipiente de 
residuos

22    Pergunte se a criança engoliu óleo  
e está bem

23   Limpe o óleo das mãos e tesouras

6-11 meses
(6 meses até 1 ano)

100.000 UI 200.000 IU

Parte 2b

12-59 Meses 
(1 ano até 5 anos)



Dando a desparaticao
24-59 Meses

(2 anos até 5 anos)

24    Escolha a dose por idade. Se estiver usando 
meio comprimido, armazene a outra metade 
para outra criança.

25    Esmagar o comprimido em pó fino com uma garrafa de 
vidro. SEMPRE esmague os comprimidos de disparaticao 
para TODAS as crianças com menos de 5 anos. 28   Descartar papel no recipiente de resíduos

26    Para evitar asfixia, pergunte e certifique-se de  
que a criança esteja calma. Nunca force uma criança  
a desparasitar, não segure o nariz de uma criança  
para forçá-la a engolir e não a dê a uma criança que 
esteja chorando.

27     O'Cuidador segura a cabeça e ajuda a criança 
a abrir a boca. Não toque na criança, use papel 
dobrado para derramar lentamente o pó na boca 
da criança.

29   Pergunte se a criança mastigado e é bom

12-23 Meses
(1 ano até 2 anos)

Parte 2c

200 mg 400 mg

ESMAGADO ESMAGADO

OPCIONAL: Após administrar desparasitação a uma criança, você 
pode dar água para beber, especialmente se a criança parece ser
dificuldade experimentando engolir. Dando água depois de cada vez 
desparasitação não é necessário. Use sempre água potável 
água num copo limpo. Certifique-se de que a criança está sentada de 
forma recta e não inclinar sua cabeça para trás.

a       Se uma criança está 
experimentando dificuldade 
em engolir, você podem 
dar à criança um copo com 
água potável.

b    Nunca force uma criança 
a beber água e não  
derrame água na boca de 
uma criança.

Métodos alternativos de britagem

Esmagar com colheres Esmagar com 
argamassa e pilão

24 Mesma dose para TODAS as crianças 
menores de 5 anos 

ou

Se administrar o Mebendazol substituir este 
passo do passo 24 anterior

12 - 59 meses
ESMAGADO

500 mg



31   Escreva a data de retorno para a criança 
e diga ao cuidador quando devolver

30   Registrar as doses dadas no  
registro e o cartão de saúde

32   Muito seguro; mesmo 
com vacinas

33  Efeitos colaterais que pode ocorrer:

37   

38  Benefícios da vitamina A e desparasitação juntos:

Sem vermes para uma  
melhor nutrição

Olhos SaudáveisForte

39  Preguntas 

?

Diarreia

Perda de Apetite

Dor Abdominal Leve

Náusea Vômitos Dor de cabeça

FadigaInchaço do 
Fontanela 

(ponto fraco na cabeça)

até

Retorno em 4 a 6 meses

Outros efeitos de desparasitação: Os vermes podem estar 
nas fezes ou nas casos muito raros, saia do nariz ou da boca 
- estes podem ser arrancados ou cuspidos

35

1 2 3

34   Efeitos secundários 
raros: apenas 5 em cada 
100 crianças

36

Os efeitos colaterais duram  
máximo de 2 dias

Para sintomas além de  
2 dias, ou se outros  
sintomas se 
desenvolverem,  
procure ajuda médica

Registos e AconselhamentoParte 3


