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Tema 1 | Enfermagem e a saúde 
integral da criança

Objetivos gerais do tema

•	 Discutir	os	aspectos	históricos	e	o	papel	da	família	no	cuidado	

à	criança,	assim	como	abordar	os	aspectos	emocionais	decor-

rentes	do	processo	de	hospitalização	e	a	importância	da	inser-

ção	da	família	nessa	etapa.	

•	 Mostrar	como	a	atuação	da	enfermagem	ajuda	a	diminuir	es-

tes	transtornos	decorrentes	da	hospitalização.

Objetivos específicos voltados para 
o conteúdo

Ao	final	do	estudo	deste	tema,	você	deverá	ser	capaz	de:

1.	 reconhecer	aspectos	históricos	relacionados	à	saúde	da	criança;

2.	 identificar	a	 importância	da	participação	efetiva	da	família	no	

cuidado	à	saúde	da	criança.

Competência a ser desenvolvida

Prestar	assistência	de	enfermagem	integral	à	criança	hospitalizada,	

inserindo	a	família	em	todo	o	processo	do	cuidado	integral.	

Cuide bem das crianças

Antes	de	abordarmos	o	tema	proposto,	vamos	refletir	sobre	os	versos	a	se-

guir,	do	poeta	indiano	Tagore:

“...	A	criança	tem	o	sopro	e	o	espírito	da	vida...	A	criança	

quer	sobreviver,	ser	protegida	e	se	desenvolver...	A	criança	
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precisa	de	paz,	justiça	e	liberdade.	Cada	criança	que	nasce	

traz	consigo	uma	revolucionária	mensagem:	Deus	confia	

na	humanidade.”

 
Quem foi Tagore?

Poeta,	 contista	 e	 dramaturgo;	 Ra-

bindranath	 Tagore	 nasceu	 no	 dia	 7	

de	maio	de	1861	e	morreu	em	7	de	

agosto	de	1941	em	Calcutá,	Índia.	Ele	

foi	o	maior	poeta	moderno	da	Índia.

Além	 de	 poesia,	 Tagore	 escreveu	

canções,	 contos,	 novelas,	 peças	 de	

teatro,	 ensaios	 sobre	 críticas	 literá-

rias,	textos	polêmicos,	narrativas	de	

viagens,	memórias	e	histórias	infan-

tis.	 Uma	 obra	 poética	 de	 1910	 fez	

com	que	Tagore	ganhasse	o	Prêmio	Nobel	de	Literatura	em	1913.

Seu	 pensamento	 abriu	 novos	 caminhos	 para	 a	 interpretação	 do	

misticismo,	procurando	atualizar	as	antigas	doutrinas	religiosas	na-

cionais.	Colaborou	em	revistas	americanas	e	teve	obras	publicadas	

em	francês,	inglês	e	espanhol.	Realizou	conferências	no	Uruguai,	

Argentina,	 França,	 Estados	 Unidos.	 Recebeu	 diversos	 títulos	 de	

universidades	e	associações	do	Brasil	e	outros	países.

Fonte:	http://www.starnews2001.com.br/rabindranath_tagore.html

	

Você	que	optou	pelo	curso	de	técnico	em	enfermagem	já	parou	para	pensar	

que,	algum	dia,	poderá	se	deparar	com	uma	criança	muito	doente	ou,	ainda	

pior,	vítima	de	maus	tratos?

É	fato	que	a	imagem	de	uma	criança	sofrendo	sensibiliza	qualquer	um.	Dian-

te	de	situações	como	essas,	um	enfermeiro	não	pode	pensar	em	outra	coisa	

a	não	 ser	na	 conduta	mais	 adequada	que	ele	deve	 seguir	 em	 relação	ao	

problema.	Faz	parte	da	sua	profissão	orientar	e	 tranquilizar	as	crianças	e,	

principalmente,	os	pais	sobre	como	se	portar	durante	a	doença	do	menor.	

Fonte:	http://web.mahatma.org.in/pictures/
images/piccat0001/le_1024_0026.jpg
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Mas	atenção,	 sem	a	 total	 confiança	em	seu	 trabalho	 será	muito	difícil	 se	

mostrar	confiável.

Então,	para	que	você	tenha	maior	segurança	em	seu	trabalho	no	campo	da	

saúde	das	crianças,	esse	tema	abordará	assuntos	importantes	visando	uma	

atuação	tranquila	e	eficiente	com	os	pequenos	e	suas	famílias.						

Aspectos históricos da saúde da criança 

Antes	de	falarmos	sobre	a	postura	do	técnico	em	enfermagem	durante	a	hos-

pitalização	infantil	é	necessário	fazermos	uma	rápida	viagem	na	história,	onde	

identificaremos	os	principais	aspectos	relacionados	à	saúde	das	crianças.

Em	épocas	mais	 remotas	da	história	a	criança	era	tratada	com	descaso	e,	

muitas	 vezes,	 submetida	 às	mais	diversas	 crueldades,	 chegando	até	 a	 ser	

considerada	um	ser	 inferior.	 Em	algumas	civilizações	a	 criança,	ao	nascer,	

podia	ser	desprezada,	morta	ou	até	entregue	às	pessoas	de	melhor	posição	

social.	Neste	último	caso,	elas	poderiam	ser	criadas	com	finalidades	preesta-

belecidas,	como	para	atuarem	como	soldados	de	guerra,	por	exemplo.	

De	acordo	com	as	questões	culturais,	os	meninos	eram	considerados	força	

de	trabalho	no	futuro.	Por	isso,	em	alguns	povos,	havia	uma	preferência	pela	

sobrevivência	das	crianças	do	sexo	masculino	em	detrimento	das	do	sexo	

feminino,	que	chegavam	a	ser	sacrificadas	ao	nascer.	

Era uma vez na Roma antiga...

Fonte:	http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/
Pinturicchio.jpg
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Conta	a	história	que	na	Roma	Antiga,	assim	como	em	outros	luga-

res,	o	pai	era	o	responsável	pelo	destino	da	criança.	Quando	este	

erguia	a	criança	ao	nascer,	significava	que	ela	sobreviveria.	Caso	

contrário,	a	criança	era	atirada	aos	leões.	

Em	relação	aos	cuidados	com	as	crianças	doentes,	elas	eram	tratadas	como	

adultos	em	miniatura.	Ou	seja,	não	havia	profissionais	de	saúde	nem	 ins-

tituições	hospitalares	que	cuidassem	especificamente	de	crianças	doentes.	

Também	não	havia	profissionais	que	atuassem	na	promoção	da	saúde	das	

crianças.	As	 crianças	hospitalizadas	 eram	colocadas	 em	enfermarias	 junto	

com	adultos	e,	em	alguns	casos,	várias	crianças	ficavam	em	um	só	leito.

Durante	muito	 tempo,	no	Brasil,	a	assistência	à	 saúde	de	crianças	pobres	

ficava	sob	a	responsabilidade	de	instituições	religiosas	(Figura 1.1).	Como	

eram	 instituições	com	condições	 sanitárias	precárias,	os	 índices	de	morbi-

mortalidade	entre	essas	crianças	eram	altos.	

Fonte:	www.sxc.hu/photo/13064
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Figura 1.1: Você sabia que, na civilização moderna, as instituições religiosas foram as 
primeiras a dar importância ao bem-estar das crianças?

Morbimortalidade
Morbi	(do	latim,	morbu,	
doença)	+	mortalidade	(do	
latim,	mortalitate,	conjunto	
de	mortes	ocorridas	num	
espaço	de	tempo).	
Fonte:	Dicionário Michaelis.

Glossário
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Com	o	progresso	das	civilizações,	a	criança	passou	a	ser	valorizada	e	entendi-

da	como	alguém	que	precisa	de	cuidados	e	atenção.	Desde	então,	um	novo	

olhar	de	respeito	à	criança	foi	lançado.	O	mundo	passou	a	se	preocupar	com	

o	bem-estar	das	crianças	e	políticas	de	proteção	a	elas	foram	implementa-

das.	Esse	movimento	culminou	com	a	Declaração	dos	Direitos	da	Criança,	

criada	em	1924,	pela	Organização	das	Nações	Unidas	(ONU).

 
Muito Respeito à Declaração

Fonte:	www.mpes.gov.br/anexos/centros_apoio/geral/2135165546452009.jpg

No	dia	20	de	novembro	de	1959,	a	Assembleia	Geral	das	Nações	

Unidas	 (ONU)	 proclamou	 a	 Declaração	 dos	 Direitos	 da	 Criança.	

Essa	 declaração	 enumera	os	 direitos	 e	 as	 liberdades	 que	 toda	 e	

qualquer	 criança	 deve	 ter.	 Ela	 é	 resumida	 em	10	 princípios	 que	

foram	 cuidadosamente	 elaborados	 e	 redigidos.	 Leia	 um	 resumo	

desses	princípios	a	seguir:	

1º	 Princípio	 –	 Todas	 as	 crianças	 têm	 estes	 direitos,	

sem	distinção	de	raça,	cor,	sexo,	língua,	religião,	con-

dição	social	ou	nacionalidade.

2º	Princípio	–	A	criança	tem	o	direito	de	ser	compre-

endida	 e	 protegida,	 e	 deve	 ter	 oportunidades	 para	

seu	desenvolvimento	 físico,	mental,	moral,	espiritu-

al	 e	 social.	 Este	 desenvolvimento	 deve	 ser	 feito	 de	

forma	sadia,	normal	e	em	condições	de	liberdade	e	

dignidade.	
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3º	Princípio	–	Toda	criança	tem	direito	a	um	nome	e	

a	uma	nacionalidade.

4º	Princípio	–	A	criança	tem	direito	a	crescer	e	criar-

se	 com	 saúde,	 alimentação,	habitação,	 recreação	e	

assistência	 médica	 adequadas.	 Incluindo	 cuidados	

médicos	antes	e	depois	do	nascimento.

5º	Princípio	-	A	criança	incapacitada	física	ou	mental-

mente	tem	direito	à	educação	e	cuidados	especiais.

6º	Princípio	–	A	criança	tem	direito	ao	amor	e	à	com-

preensão,	 e	 deve	 crescer,	 sempre	que	possível,	 sob	

a	 proteção	 dos	 pais,	 num	 ambiente	 de	 afeto	 e	 de	

segurança	moral	 e	material	 para	desenvolver	 a	 sua	

personalidade.	

7º	Princípio	–	A	criança	tem	direito	à	educação,	para	

desenvolver	 as	 suas	 aptidões,	 sua	 capacidade	 para	

expressar	seus	sentimentos,	e	seu	senso	de	responsa-

bilidade	moral	e	social.	

8º	Princípio	–	A	criança,	em	quaisquer	circunstâncias,	

deve	 estar	 entre	 os	 primeiros	 a	 receber	 proteção	 e	

socorro.

9º	Princípio	–	A	criança	gozará	proteção	contra	quais-

quer	formas	de	negligência,	abandono,	crueldade	e	

exploração.	Não	deve	trabalhar	quando	isto	atrapa-

lhar	a	sua	educação,	o	seu	desenvolvimento	e	a	sua	

saúde	mental	ou	moral.

10º	 Princípio	 –	A	 criança	 deve	 ser	 criada	 num	am-

biente	 de	 compreensão,	 de	 tolerância,	 de	 amizade	

entre	os	povos.

Veja	a	declaração	na	íntegra	no	site	http://www.canalkids.com.br/

unicef/declaracao.htm.
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Aqui	 no	 Brasil,	 foi	 em	 1988	 que	 os	 direitos	 da	

criança	 e	 do	 adolescente	 passaram	 a	 integrar	

a	Constituição	Federal.	Somente	em	1990	foi	

legalizado	o	Estatuto	da	Criança	e	do	Adoles-

cente	(ECA),	que,	dentre	outras	determinações	

assegura	o	direito	à	proteção,	à	vida	e	à	saúde	

destes.	 Portanto,	 depois	 da	 promulgação	 desse	

estatuto,	a	criança	brasileira	passou	a	ter	cidadania	e	

seus	direitos	passaram	a	ser	garantidos.	

Os	movimentos	em	prol	da	 saúde	da	criança	 foram	se	

ampliando	com	a	promulgação	deste	documento,	reforçando	o	compromis-

so	pela	promoção	do	bem-estar	da	criança	e	do	adolescente.	Entre	os	bene-

fícios	garantidos	às	crianças	e	adolescentes	destacam-se:	o	direito	ao	registro	

civil	(certidão	de	nascimento),	a	determinação	de	um	calendário	básico	de	

imunização	e	o	incentivo	ao	aleitamento	materno.	Essas	ações	foram	impor-

tantes	para	disseminar	a	ideia	de	que	a	responsabilidade	de	cuidar	de	uma	

criança	não	é	apenas	da	família,	mas	também	do	Estado	e	da	sociedade.	

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1

Marque	V	para	 as	opções	 verdadeiras	ou	 F	para	 as	 falsas	nas	 lacunas	 a	

seguir:	

(	 )	 Desde	as	épocas	mais	remotas	da	história	da	humanidade	a	criança	foi	

tratada	com	zelo	e	afeição.	

(	 )	 Em	algumas	civilizações	os	meninos	eram	considerados	força	de	traba-

lho	no	futuro;	por	isso	havia	uma	preferência	pela	sua	sobrevivência.	

(	 )	 Em	relação	aos	cuidados	com	as	crianças	doentes,	eram	tratadas	como	

adultos	em	miniatura.	

(	 )	 Com	o	progresso	das	civilizações,	a	criança	deixou	de	ser	valorizada	e	

entendida	como	alguém	que	precisa	de	cuidados	e	atenção	especiais.	
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(	 )	 Em	1988,	os	direitos	da	criança	e	do	adolescente	brasileiros	passaram	a	

integrar	a	Constituição	Federal.	Em	1990,	foi	legalizado	o	Estatuto	da	

Criança	e	do	Adolescente.	

Depois	de	promulgado	o	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente,	alguns	avan-

ços	quanto	ao	bem-estar	das	crianças	foram	notados,	porém	os	indicadores	

de	saúde	demonstram	que	ainda	falta	um	longo	caminho	a	percorrer	para	

garantir	o	direito	integral	à	saúde	das	crianças	brasileiras.	Por	exemplo,	em-

bora	os	índices	de	morbimortalidade	infantil	estejam	em	declínio,	eles	ainda	

são	altos.	O	fato	que	agrava	essa	situação	é	que,	na	maioria	dos	casos,	esses	

óbitos	poderiam	ser	evitados	se	todas	as	crianças	fossem	atendidas	por	um	

serviço	de	saúde	qualificado.	Em	tempo,	podemos	entender	como	serviço	

qualificado	aquele	que	é	composto	por	uma	equipe	de	profissionais	prepa-

rada	para	atender	com	eficiência	e	agilidade.

A	 fim	de	 enfatizar	 as	 ações	 preventivas,	 em	2004	o	Ministério	 da	 Saúde	

instituiu	uma	Agenda	de	Compromisso	para	a	Saúde	Integral	da	Criança	e	a	

Redução	da	Mortalidade	Infantil.	Essa	agenda	contém	os	princípios	nortea-

dores	dos	cuidados	quanto	à	saúde	da	criança.

 
Você, técnico em enfermagem, programe-se!

Quer	saber	mais	sobre	a	Agenda	de	Compromisso	para	a	Saúde	

Integral	da	Criança	e	a	Redução	da	Mortalidade	Infantil?

Então,	acesse	o	site	do	Ministério	da	Saúde	 (www.saude.gov.br/

editora)	e	conheça	os	detalhes	dessa	Agenda.

 

É	importante	ressaltar	que	a	promoção	da	saúde	infantil	não	se	garante	ape-

nas	com	medidas	de	controle	das	doenças	prevalentes,	mas	também	com	

medidas	eficientes	no	campo	da	medicina	preventiva.	Nesta	área	da	medici-

na,	os	profissionais	de	saúde	estão	inseridos,	de	fato,	nas	ações	educativas	e	

no	acompanhamento	do	crescimento	e	desenvolvimento	das	crianças.	Vale	

lembrar	que	as	políticas	sociais	também	são	necessárias	para	garantir	empre-

go,	saúde,	educação	e	moradia	aos	pais.	Com	essas	condições	garantidas,	

eles	podem	proporcionar	uma	vida	digna	e	saudável	para	as	crianças.
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O papel da família no cuidado a criança

Para	 você,	 o	 que	 é	 uma	 família?	

Tradicionalmente,	 uma	 família	 é	

conceituada	 como	 um	 grupo	 de	

pessoas,	com	a	crença	de	que	um	

pai	e	uma	mãe	são	necessários	para	

criar	uma	criança.	Na	sociedade	mo-

derna,	é	necessária	uma	ampliação	

dessa	 definição,	 como	 a	 apresen-

tada	 por	Walhey	 &	Wong	 (1999):	

“Família é um grupo de pessoas, 
que vivem juntas ou em contato íntimo e que cuidam uns dos outros, propi-
ciando orientação para seus membros dependentes.”

Fonte:	www.sxc.hu/photo/1162874.
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A	família	tem	o	compromisso	de	promover	o	bem-estar	e	o	cres-

cimento	tanto	dos	seus	membros	 individuais	quanto	da	unidade	

familiar.

 

Assim	como	a	sua,	cada	família	apresenta	as	suas	próprias	tradições,	valores	

e	estabelece	seus	padrões	de	 interação	com	a	sociedade.	Os	responsáveis	

pelas	 crianças	 estabelecem	 as	 experiências	 que	 as	 crianças	 devem	 ter,	 as	

experiências	que	devem	ser	preservadas	e	se	cada	uma	destas	satisfaz	as	ne-

cessidades	dos	membros	da	família.	Quando	os	laços	familiares	são	fortes,	o	

controle	social	é	altamente	efetivo	e	a	maioria	dos	membros	deve	se	adequar	

às	suas	funções	de	maneira	desejada	e	com	compromisso.	E	na	sua	família,	

como	funciona?	Pense	em	como	os	ensinamentos	e	os	limites	impostos	por	

ela	influenciam	suas	atitudes.

Fonte:	http://www.plenarinho.gov.br/cidadania/imagens/	
destaque-viva-a-familia/viva-a-familia01.jpg
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Considerando	todas	essas	características	das	famílias,	podemos	concluir	que	

ela	exerce	um	papel	muito	importante	na	saúde	da	criança.	Isso	porque	é	ela	

que	cuida,	planeja	e	direciona	todas	as	atividades	relativas	ao	crescimento	e	

desenvolvimento	da	criança.	

Pelo	que	foi	apresentado	até	agora,	você	pode	perceber	que,	no	processo	

saúde-doença,	a	assistência	à	criança	tem	sofrido	modificações	acentuadas	

nas	últimas	décadas.	Atualmente,	não	se	admite	que	os	profissionais	de	saú-

de	ignorem	a	importância	da	atuação	da	família	e	da	comunidade	na	saúde	

da	criança.	Cuidar	da	criança	é	também	cuidar	da	família,	considerando	as	

suas	necessidades	nos	diversos	aspectos.

Atividade 2

Atende ao Objetivo 2 e à Competência 1

Assinale	a	resposta	correta:	

I)	 Atualmente,	a	família	pode	ser	conceituada	como	um	grupo	de	pessoas	

necessariamente	consanguíneas	que	vivem	sob	o	mesmo	teto.	

II)	 A	família	tem	o	compromisso	de	promover	o	bem-estar	e	o	crescimento	

tanto	dos	seus	membros	individuais	quanto	da	unidade	familiar.

III)	 Cada	família	apresenta	as	suas	próprias	tradições	e	valores	e	estabelece	

seus	padrões	de	interação	com	a	sociedade.	

IV)	A	família	exerce	um	importante	papel	na	Saúde	da	Criança,	porque	é	ela	

que	cuida,	planeja	e	direciona	todas	as	atividades	relativas	ao	crescimen-

to	e	desenvolvimento	desta.

V)	 Atualmente,	os	profissionais	de	saúde	devem	cuidar	da	criança	de	forma	

integral	e	sem	envolvimento	do	núcleo	familiar,	para	que	não	haja	inter-

ferências	externas.		
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a)	 Estão	corretas	as	afirmativas	I,	II	e	III.

b)	 Estão	corretas	as	afirmativas	I,	III	e	V.

c)	 Estão	corretas	as	afirmativas	II,	III	e	IV.		

d)	 Estão	corretas	todas	as	afirmativas.

e)	 Estão	incorretas	todas	as	afirmativas.

A hospitalização da crian-
ça e família

Será	que	uma	simples	internação	pode	trau-

matizar	 uma	 criança?	 Pode	 ter	 certeza	 que	

sim.	Se	você	já	esteve	internado	em	um	hos-

pital	deve	ter	ideia	do	que	essa	situação	representaria	para	elas.	Diante	dessa	

situação,	agora	veremos	as	principais	medidas	para	tornar	essa	etapa	na	vida	

da	criança	menos	desagradável.

A	hospitalização	da	criança	pode	gerar	inúmeros	transtornos,	pois	ela	terá	

que	lidar	com	um	ambiente	estranho	e	ameaçador	e	com	pessoas	e	procedi-

mentos	desconhecidos	e	amedrontantes.	Para	piorar,	na	maioria	das	vezes,	

elas	estão	com	dor,	mal-estar	ou	algum	desconforto	físico	e	emocional.

Assim,	para	evitar	esses	 transtornos,	uma	hospitalização	planejada	e	com	

orientações	 adequadas	 poderão	 ajudar	 a	 criança	 e	 sua	 família	 durante	 o	

período	em	que	eles	ficarão	no	hospital.	O	preparo	para	a	hospitalização	

facilitará	a	familiarização	da	criança	e	da	família	com	o	ambiente,	os	equipa-

mentos	e	os	procedimentos	pelos	quais	a	criança	passará.	

Esse	 preparo	 facilitará	 a	 integração	 entre	 a	 criança	 e	 sua	 família	 com	 os	

profissionais	e	o	próprio	tratamento.	Assim,	as	atitudes	abordadas	a	seguir	

visam	reduzir	os	transtornos	que	podem	surgir	no	decorrer	da	hospitalização	

infantil.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/519449
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Os	pais	sempre	deverão	estar	envolvidos	de	forma	efetiva	em	todo	

o	processo	de	 cuidado	de	 seu	filho,	para	que	a	 criança	 se	 sinta	

mais	segura	e	confiante.

A	partir	da	efetivação	do	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	foi	garantido	

à	criança	o	direito	de	ser	acompanhada	por	um	dos	pais	ou	por	alguém	pró-

ximo,	durante	todo	o	período	de	sua	hospitalização.	Esse	direito	contribuiu	

não	só	para	a	redução	dos	problemas	emocionais	causados	pela	hospitaliza-

ção,	mas	também	para	uma	melhor	integração	entre	a	família	e	os	profissio-

nais	de	saúde/hospital	(Figura 1.2).
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Fonte:	http://www.flickr.com/photos/jnkypt/4153171247/

Figura 1.2: É muito importante preparar a família e a criança antes da internação 
para minimizar os problemas emocionais causados pela hospitalização.
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Uma	atitude	fundamental	para	preparar	a	criança	e	a	família	para	a	hospitalização	

é	utilizar	uma	linguagem	adequada	à	capacidade	de	compreensão.	Evite	termos	

científicos	e	aterrorizantes,	como	cortar,	retirar,	anestesiar	etc.	Mas	cuidado!	Você	

não	pode	omitir	informações	e	muito	menos	mentir	para	a	criança.	O	preparo	

para	a	hospitalização	deve	começar,	se	possível,	no	ambulatório	e	progredir,	de	

forma	gradativa,	sem	sobrecarga	de	informações	num	só	momento.	

Vale,	ainda,	ressaltar	que	algumas	crianças	poderão	apresentar	reações	ines-

peradas	com	a	hospitalização,	como,	por	exemplo:	medo	de	escuro,	medo	

de	pessoas	de	branco	e	necessidade	de	estar	o	tempo	todo	com	a	mãe	ou	o	

pai	(Figura 1.3).	

Nessa	 situação,	 a	 enfermagem	deve	 fornecer	 à	 criança	 e	 à	 família	muita	

atenção,	carinho	e	compreensão.	A	equipe	de	enfermagem	deve	facilitar	a	

adaptação	à	hospitalização	e	auxiliar	nos	procedimentos	e	tratamentos	re-

comendados	pelo	médico.	Quer	uma	dica?	Sempre	elogie	a	colaboração	da	

criança	e	da	família	durante	os	procedimentos	técnicos.	

Também	nunca	deixe	de	incentivar	a	participação	dos	pais	nos	cuidados	des-

tinados	à	criança.	Embora	essas	atitudes	exijam	paciência	e,	às	vezes,	sejam	

desgastantes,	o	resultado	trará	mais	conforto	e	tranquilidade	tanto	para	o	

paciente	e	sua	família	quanto	para	você,	técnico	em	enfermagem. 

Fonte:	www.sxc.hu/photo/695191
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Figura 1.3: A criança pode apresentar reações inesperadas durante a hospitalização.
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Outro	ponto	importante	que	devemos	abor-

dar	é	a	presença	da	família	durante	a	hospi-

talização,	ainda	que	muitos	profissionais	de	

saúde	considerem	prejudicial	 a	presença	da	

família	junto	à	criança	durante	o	período	de	

hospitalização.	Pesquisas	 comprovam	que	a	

presença	do	familiar/acompanhante	junto	à	criança	diminui	a	incidência	de	

traumas	decorrentes	dos	procedimentos	dolorosos	 realizados	pelos	profis-

sionais	de	saúde.

Assim,	para	evitar	situações	de	estresse	da	criança,	você	deve	considerar	que	

as	reações	apresentadas	durante	a	hospitalização	estarão	relacionadas	com:

•	 Idade	da	criança;

•	 Tipo	de	relação	da	criança	com	a	família;

•	 Nível	de	instrução	da	criança;

•	 Conhecimento	da	criança	e	da	família	sobre	a	doença;

•	 Manifestações	clínicas	da	doença.	

Cada	criança	deve	 ser	 trata-

da	 individualmente	 de	 acor-

do	 com	 suas	 reações	 e	 ne-

cessidades	 médicas	 durante	

a	hospitalização.

Fonte:	www.sxc.hu/photo/242166
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Portanto,	é	necessário	que	a	equipe	de	enfermagem	identifique	os	transtor-

nos	que	abalam	a	criança	e	procure	estabelecer	estratégias	que	a	ajudem	

neste	momento	tão	doloroso	 (Figura 1.4).	Para	 isso,	você	deve	utilizar	as	
seguintes	estratégias:

•	 Respeitar	as	individualidades	de	cada	criança;

•	 Planejar	atividades	recreativas	considerando	as	condições	da	criança	(ida-

de,	desenvolvimento,	doença,	sinais	e	sintomas	apresentados	por	ela);

•	 Manter,	dentro	dos	limites,	a	rotina	que	a	criança	traz	de	casa	(horário	

de	alimentação,	de	descanso,	de	dormir,	de	banho,	rituais	para	dormir,	

objetos	de	estimação	etc.);

•	 Possibilitar,	quando	possível,	que	ela	manipule	equipamentos	utilizados	

em	procedimentos.

Fonte:	www.sxc.hu/photo/348447
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Figura 1.4: Traçar uma estratégia de cuidados com a criança é a melhor maneira de 
garantir o bem-estar dela e da família durante a internação. 
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Atividade 3

Atende ao Objetivo 2

Imagine	que	você	já	se	tornou	um	técnico	em	enfermagem	e	está	no	seu	pri-

meiro	dia	de	trabalho	em	um	hospital.	Não	demora	muito	chega	seu	primeiro	

paciente,	uma	criança.	Não	é	difícil	perceber	que	ela	está	assusta-

da	com	esse	mundo	estranho	que	o	hospital	representa.

E	agora,	o	que	você	faria	para	diminuir	o	estres-

se	dessa	criança	que	será	hospitalizada?	Mesmo	

sem	 saber	 qual	 é	 a	 doença,	 utilize	 os	 conheci-

mentos	adquiridos	até	aqui	e	cite	três	fatores	que	

influenciam	as	reações	da	criança	hospitalizada.

1)	

2)	

3)	

Com	o	planejamento	das	estratégias,	você	minimizará	o	sofrimento	tanto	

da	criança	como	dos	familiares	acompanhantes,	que	na	maioria	das	vezes	

ficam	tão	nervosos	quanto	os	doentes.	Trace	sua	estratégia	e	a	pratique	de	

forma	calma,	segura	e	eficaz.	Lembre-se	de	que	as	reações	dos	pacientes	e	

acompanhantes	dependerão,	e	muito,	de	sua	postura	durante	todo	o	perí-

odo	da	hospitalização.	
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Atividade 4

Atende ao Objetivo 2 e à Competência 1

Analise	a	situação	a	seguir.

Você	foi	fazer	uma	visita	domiciliar	a	uma	família	composta	por	seis	pessoas.	

Dentre	elas,	quatro	são	crianças	menores	de	seis	anos.	Durante	a	visita,	você	ve-

rifica	que	uma	das	crianças,	a	que	tem	quatro	anos,	está	com	diarreia.	Ao	con-

versar	com	a	mãe	e	observar	a	casa,	você	obtém	as	seguintes	informações:	

•	 A	casa	tem	dois	cômodos;	

•	 Não	tem	filtro	d’água;

•	 Eles	utilizam	água	de	mina	–	ou	poço	artesiano	–	para	beber	e	para	o	

uso	geral;

•	 A	casa	tem	fossa	(esgoto);	

•	 O	lixo	é	jogado	no	quintal;

•	 Todos	estavam	descalços;	

•	 Havia	galinhas	e	um	cão	circulando	pela	casa.	

Diante	de	tal	descrição,	você	conclui	que	essa	família	vive	em	condições	pre-

cárias	de	higiene	e	o	local	favorece	a	proliferação	de	doenças.	



Enfermageme-Tec Brasil 22

Agora,	mãos	à	obra!	Liste	três	orientações	para	essa	família,	com	o	objetivo	

de	recuperar	e	manter	a	saúde	de	todos.

1)	

2)	

3)	

Resumo 

Ao	findar	a	apresentação	deste	tema,	podemos	observar	a	importância	de	

se	conhecer:

•	 Os	aspectos	históricos	da	saúde	da	criança,	em	que	a	evolução	do	reco-

nhecimento	e	a	valorização	da	criança	pela	sociedade	foram	importantes	

para	garantir	a	saúde	e	o	bem-estar	delas.		

•	 As	políticas	públicas	de	atenção	à	saúde	da	criança,	como	a	Declaração	

dos	Direitos	da	Criança	e	o	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	e	seus	

desdobramentos,	o	 incentivo	ao	aleitamento	materno	e	a	definição	de	

um	calendário	de	imunização.

•	 O	papel	da	família	no	cuidado	a	criança,	já	que	cuidar	da	criança	é	tam-

bém	cuidar	da	família.	Para	 isso,	você	deve	considerar	as	necessidades	

particulares	de	cada	família.

•	 As	 repercussões	da	hospitalização	 infantil	 na	 vida	da	 criança	e	de	 sua	

família.	A	internação	de	uma	criança	pode	gerar	inúmeros	transtornos,	

pois	ela	terá	que	lidar	com	um	ambiente,	pessoas	e	procedimentos	des-

conhecidos	e,	muitas	vezes,	doloridos	e	ameaçadores.	Diante	disso,	você	

exercerá	uma	função	fundamental,	que	é	a	de	passar	segurança	e	tran-

quilidade	para	a	criança	e	sua	família.
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Informação sobre o próximo tema 

Agora	que	já	discutimos	a	promoção	da	saúde	integral	da	criança,	no	próxi-

mo	tema	vamos	estudar	como	acompanhar	o	crescimento	e	desenvolvimen-

to	da	criança.

Respostas das atividades 

Atividade 1

(F)	Desde	as	épocas	mais	remotas	da	história	da	humanidade	a	criança	foi	

tratada	com	zelo	e	afeição.	

(V)	Em	algumas	civilizações	os	meninos	eram	considerados	força	de	trabalho	

no	futuro;	por	isso	havia	uma	preferência	pela	sua	sobrevivência.	

(V) Em	relação	aos	cuidados	com	as	crianças	doentes,	eram	tratadas	como	

adultos	em	miniatura.	

(F)	Com	o	progresso	das	civilizações,	a	criança	deixou	de	 ser	 valorizada	e	

entendida	como	alguém	que	precisa	de	cuidados	e	atenção	especiais.	

(V)	Em	1988,	os	direitos	da	criança	e	do	adolescente	brasileiros	passaram	a	

integrar	a	Constituição	Federal.	Em	1990,	foi	legalizado	o	Estatuto	da	Crian-

ça	e	do	Adolescente.	

Atividade 2

c)	Estão	corretas	as	afirmativas	II,	III	e	IV.		

Atividade 3

Os	fatores	a	ser	considerados	são:	

•	 Idade	da	criança;

•	 Tipo	de	relação	da	criança	com	a	família;

•	 Nível	de	instrução	da	criança;
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•	 Conhecimento	da	criança	e	da	família	sobre	a	doença	e	suas	manifesta-

ções	clínicas.	

Atividade 4

Para	orientar	a	família,	você	deve	ter	optado	por	quaisquer	dessas	orientações:

1)	 Orientar	o	uso	da	água	fervida	para	beber	e	no	preparo	de	alimentos;

2)	 Orientar	a	limpeza	regular	da	fossa;

3)	 Solicitar	a	remoção	do	lixo	do	quintal;

4)	 Orientar	o	acondicionamento	correto	do	lixo	em	sacos	plásticos	e	seu	de-

pósito	em	local	apropriado	(em	latas	tampadas)	para	aguardar	a	coleta.	

Caso	não	haja	coleta	de	lixo,	a	família	deve	queimá-lo	em	um	tambor	ou	

em	uma	vala;

5)	 Orientar	o	uso	de	calçados;

6)	 Orientar	a	 lavagem	rotineira	das	mãos,	principalmente	antes	das	refei-

ções.
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