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Tema 3 | Agravos à saúde da 
criança

Objetivos gerais do tema

•	 Apresentar	 os	 agravos	 prevalentes	 na	 infância,	 identificando	

sinais	e	sintomas	dos	distúrbios	respiratórios,	diarreicos,	de	de-

sidratação	e	de	desnutrição;	apresentar	a	sistematização	da	as-

sistência	de	enfermagem	prestada	à	criança	acometida	por	uma	

das	doenças	prevalentes	na	infância.

Objetivos específicos voltados para o 
tema

Espera-se	que,	ao	final	deste	tema,	você	seja	capaz	de:

1.		reconhecer	os	sinais	e	sintomas	das	doenças	mais	comuns	na	

infância;

2.	 identificar	as	situações	que	favorecem	o	adoecimento	das	crian-

ças	por	infecções	respiratórias,	diarreias	e	desnutrição;

3.	 promover	ações	educativas	junto	com	a	equipe	de	saúde,	pos-

sibilitando	a	prevenção	das	afecções	mais	comuns	na	infância.	

Competência a ser desenvolvida

1.	 capacidade	 de	 prestar	 assistência	 de	 enfermagem	 planejada	

pela(o)	enfermeira(o)	às	crianças	com	problemas	respiratórios,	

diarreicos,	de	desnutrição	e	hematológicos.		

	

	

Este	 tema	–	Agravos	à	saúde	da	criança	–	apresenta	grande	vo-

lume	de	 conteúdo,	ou	 seja,	 é	um	 tema	 longo.	 Por	 isso,	 fique	à	

vontade	se	sentir	necessidade	de	dar	uma	pausa	na	leitura.	O	mais	

importante	é	que	você	leia	o	tema	com	atenção.
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Doenças que atingem as crianças

Nos	hospitais,	circulam	todos	os	dias	pacientes	de	variadas	idades:	crianças,	

adolescentes,	jovens	adultos	e	idosos.	Por	isso,	os	técnicos	em	enfermagem	

precisam	estar	preparados	para	atender	todas	essas	pessoas.

Neste	tema,	vamos	falar	sobre	as	doenças	mais	comuns	na	infância.	A	partir	

da	leitura	do	tema,	você	vai	saber	quais	são	as	principais	doenças	que	atin-

gem	as	crianças,	suas	causas	e	seus	tratamentos.	

Como	você	deve	imaginar,	os	tratamentos	dispensados	às	crianças	não	são	

exatamente	os	mesmos	dispensados	aos	adultos.	Ficou	interessado	em	des-

cobrir	mais	informações	sobre	o	cuidado	com	as	crianças?	Então,	não	perca	

tempo	e	comece	já	a	leitura	do	tema.	

Distúrbios do aparelho respiratório

Antes	de	falarmos	sobre	as	afecções	(doenças)	respiratórias	mais	comuns	na	in-

fância,	vamos	fazer	uma	breve	viagem	pelo	aparelho	respiratório,	a	fim	de	co-

nhecer	um	pouco	da	anatomia	e	fisiologia	respiratória.	Você	está	preparado	para	

essa	viagem?	Então	vamos	lá.	Veja	como	a	natureza	é	fantástica	e	perfeita.

Epiglote
Traqueia

Faringe

Laringe

Figura 3.1: A imagem apresenta os principais componentes do sistema respiratório.
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O	trato	respiratório	é	dividido	em	superior	e	inferior.	

O	trato	respiratório	superior	é	composto	por:

•	 nariz;

•	 seios	paranasais;

•	 ouvidos;

•	 faringe;

•	 amídalas;

•	 laringe.

Por	sua	vez,	o	trato	respiratório	inferior	é	composto	por:

•	 traqueia;

•	 brônquios;

•	 bronquíolos;

•	 alvéolos.

O	sistema	respiratório	tem	início	no	nariz	e	na	boca	e	continua	pelas	vias	

aéreas,	estendendo-se	até	os	pulmões.	Nos	pulmões,	o	oxigênio	(O2)	inspira-

do	do	ar	é	trocado	pelo	dióxido	de	carbono	(CO2),	proveniente	dos	tecidos	

corpóreos.	No	pulmão	ocorre	a	troca	gasosa,	sendo	eliminados	o	dióxido	de	

carbono	por	meio	da	expiração	e	o	oxigênio	por	meio	da	 inspiração.	Essa	

troca	gasosa	é	chamada	de	hematose.

Os	pulmões,	principal	parte	do	sistema	respiratório,	são,	visualmente,	seme-

lhantes	a	grandes	esponjas	rosa	e	preenchem	quase	toda	a	cavidade	torácica.	
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Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/33787
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Figura 3.2: Na imagem, podemos observar o interior dos pulmões. As vias aéreas 
assemelham-se a uma árvore de cabeça para baixo e, por essa razão, essa porção do 
sistema respiratório é frequentemente denominada árvore brônquica.   

O	ar	penetra	no	sistema	respiratório	por	meio	das	narinas	e	da	boca	e	avança	

pela	garganta	(faringe)	até	a	laringe.	A	entrada	da	laringe	está	recoberta	por	

um	pequeno	“retalho”	de	tecido	muscular	(epiglote),	que	se	fecha	durante	a	

deglutição	(ação	de	engolir)	e,	dessa	forma,	impede	que	o	alimento	penetre	

nas	vias	aéreas.

Após	passar	pela	laringe,	o	ar	vai	para	a	traqueia,	que	é	a	maior	via	aérea	

do	corpo	humano.	A	traqueia	se	ramifica	em	duas	vias	menores	(brônquios)	

para	 suprir	 os	 dois	 pulmões.	 Os	 brônquios	 sofrem	 várias	 divisões,	 até	 se	

transformarem	em	vias	aéreas	menores	(bronquíolos).	Os	bronquíolos	são	as	

vias	aéreas	mais	estreitas	do	sistema	respiratório.	

Confira,	a	seguir,	o	caminho	percorrido	pelo	ar,	desde	que	ele	entra	pelas	

narinas	até	chegar	aos	bronquíolos:

narinas	e	boca	→	faringe	→	laringe	→	traqueia	→	brônquios	→	bronquíolos



e-Tec BrasilTema 3 | Agravos à saúde da criança 59
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Figura 3.3: A troca de oxigênio por gás carbônico nos alvéolos é denominada  
hematose.

Na	extremidade	de	cada	bronquíolo	existem	várias	cavidades	semelhantes	a	

bolhas	e	cheias	de	ar	–	os	alvéolos	–,	que	apresentam	o	aspecto	de	cachos	de	

uva.	Cada	pulmão	contém	milhões	de	alvéolos,	e	cada	alvéolo	é	circundado	

por	uma	densa	rede	de	capilares.	

As	paredes	extremamente	delgadas	(finas)	dos	alvéolos	permitem	que:

•	 o	oxigênio	passe	do	interior	dos	alvéolos	para	o	sangue	dos	capilares;

•	 o	dióxido	de	carbono	passe	do	sangue	capilar	para	o	interior	dos	alvéolos.

Oxigênio Dióxido de carbono

alvéolo → capilares capilares → alvéolo

A	pleura	é	uma	membrana	lisa	que	recobre	os	pulmões	contornando-os	em	

sua	parte	posterior	e	reveste	a	face	interna	da	parede	torácica.	Ela	permite	

que	os	pulmões	se	movam	suavemente	durante	cada	movimento	respirató-

rio	(inspiração	e	expiração).	

Os	pulmões	e	o	coração	estão	contidos	na	cavidade	torácica	e	são	protegi-

dos	por	uma	armadura	óssea	formada:	
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•	 pelo	osso	do	peito	(esterno);

•	 pelas	costelas;

•	 pela	coluna	vertebral.

O	músculo	mais	importante	utilizado	na	respiração	é	o	diafragma,	que	tem	

forma	de	sino	e	separa	os	pulmões	do	abdômen.	

Quando	 inspiramos	o	ar	do	meio	ambiente,	o	tórax	se	distende	(inspira-

ção)	e,	ao	eliminar	o	dióxido	de	carbônico	retirado	dos	tecidos,	se	contrai	

(expiração).	

Observe,	nas	figuras	a	seguir,	como	ocorrem	a	expiração	e	a	inspiração.	Per-

ceba	as	diferenças	entre	os	movimentos	de	contração	e	expansão	torácica.	

Preste	 atenção	 também	 aos	movimentos	 de	 contração	 e	 relaxamento	 do	

diafragma.

Contração
torácica

Relaxamento
do diafragma

Expiração

Expansão torácica

Esterno

Costelas

Pulmão

Diafragma

Contração 
do diafragma

Inspiração

Figura 3.4: Durante a expiração, ocorre a contração torácica e o relaxamento do diafrag-
ma. Já na inspiração, ocorre o contrário: expansão torácica e contração do diafragma.
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Transtornos respiratórios

Agora	que	já	vimos	a	estrutura	e	o	funcionamento	do	aparelho	respiratório,	

vamos	aprender	um	pouco	sobre	os	transtornos	respiratórios	mais	comuns	

em	crianças.	

As	afecções	ou	infecções	respiratórias	agudas	(IRA)	são	as	principais	causas	

de	morte	de	crianças	até	cinco	anos	de	idade.	

Crianças	desnutridas	ou	com	outras	doenças	como,	por	exemplo,	o	sarampo	

estão	mais	suscetíveis	a	essas	afecções.	As	afecções	respiratórias	são	causa-

das	por	vírus	e/ou	bactérias.

No	 Brasil,	 a	maioria	 das	 doenças	 respiratórias	 que	 atingem	 as	 crianças	 é	

causada	por	bactérias.	Dentre	essas	doenças	encontra-se	a	pneumonia,	que	

causa	sérios	transtornos,	podendo	levar	à	morte,	se	não	for	tratada	adequa-

damente	em	tempo	hábil.

A	criança	que	é	levada	ao	serviço	de	saúde	com	queixa	de	tosse	ou	dificul-

dade	para	respirar	deve	receber	atenção	cuidadosa.	Devem	ser	observados	

os	seus	sinais	e	sintomas,	com	o	objetivo	de	se	fazer	o	diagnóstico	e	o	tra-

tamento	adequado	e	em	tempo	hábil.	Esses	sinais	e	sintomas	são	comuns	

a	muitas	doenças	respiratórias,	portanto,	a	criança	poderá	estar	acometida	

desde	de	um	resfriado	até	uma	doença	que	represente	risco	de	vida,	como,	

por	exemplo,	a	pneumonia	e	a	asma.		

Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/879871
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Figura 3.5: O diagnóstico correto da doença é importante, para que o medicamento 
adequado seja dado à criança.
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O	profissional	de	saúde	deve	estar	atento	aos	sinais	e	sintomas	de	alerta	e	to-

mar	as	decisões	adequadas	o	mais	rápido	possível,	a	fim	de	evitar	situações	

de	risco	de	vida	para	a	criança.

As	infecções	das	vias	respiratórias	podem	acometer	o	trato	respiratório	su-

perior	e	o	inferior.

A	infecção	respiratória	aguda	se	caracteriza	por	um	ou	mais	dos	seguintes	

sinais	e	sintomas:	

•	 tosse	seca	ou	produtiva	(com	secreção);

•	 febre,	coriza,	prostração,	obstrução	nasal	e	dor	de	garganta;

•	 dor	de	ouvido	(otalgia)	e	secreção	purulenta	(com	pus)	no	ouvido;

•	 dificuldade	para	respirar	e	ruídos	respiratórios	(na	inspiração	e/ou	expi-

ração);

•	 aumento	da	frequência	respiratória;

•	 tiragens	intercostais	e	subcostais,	que	indicam	sofrimento	respiratório	e	

são	consideradas	sinais	graves.

Como	vimos,	o	aumento	da	frequência	respiratória	é	um	dos	sinais	e	sinto-

mas	da	infecção	respiratória	aguda.	Mas	qual	será	o	limite	para	a	respiração	

rápida	(também	chamada	de	taquipneia)	em	crianças?	Vejamos:	

Idade Definição de respiração rápida

Menor do que 2 meses 60 ou mais movimentos respiratórios  
por minuto 

De 2 meses a menor de 12 meses 50 ou mais movimentos respiratórios  
por minuto

De 12 meses a 5 anos 40 ou mais movimentos respiratórios  
por minuto

Maior do que 5 anos 30 ou mais movimentos respiratórios  
por minuto

Tabela 3.1: Definição de respiração rápida conforme a idade. 

Prostração 
Grande	fraqueza	resultante	
de	doença	ou	muito	esforço.

Tiragem 
Respiração	difícil,	que	
provoca	a	depressão	
(“entrada”)	do	tórax	ou	
da	barriga	da	criança.	
Na	tiragem	intercostal,	a	
depressão	ocorre	entre	
as	costelas,	e	na	tiragem	
subcostal,	a	depressão	
ocorre	abaixo	das	costelas.	

Glossário
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Como	você	pôde	observar,	o	aumento	da	frequência	respiratória	é	um	indi-

cativo	de	que	a	criança	está	com	uma	infecção	respiratória	aguda.	

Vamos	fazer	uma	pausa	para	entendermos	os	ruídos	respiratórios.	Ao	respi-

rar,	o	ar	entra	nos	pulmões	e	sai	de	forma	natural	sem	ruídos.	Durante	uma	

infecção	 respiratória,	 podemos	 ouvir	 alguns	 ruídos	 com	ou	 sem	o	 auxílio	

de	um	estetoscópio	(equipamento	utilizado	na	ausculta	pulmonar).	Dentre	

esses	 ruídos,	 existe	 a	 sibilância	 (chiado),	 que	 ocorre	 durante	 a	 expiração,	

devido	ao	acúmulo	de	secreção	e	edema	(inchaço)	da	parede	dos	brônquios	

e	bronquíolos.

A	incidência	de	IRAs	nas	crianças	está	relacionada	a	condições:

•	 climáticas	–	sendo	tais	infecções	mais	frequentes	no	inverno;

•	 ambientais	–	poluição,	condições	do	ambiente	doméstico,	como	umida-

de,	mofo,	falta	de	arejamento,	ambientes	fechados	etc.;

•	 nutricionais	–	a	desnutrição	pode	agravar	os	quadros	de	IRA,	podendo	

levar	a	criança	a	hospitalização	ou	até	mesmo	à	morte.	

Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/1134817
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Figura 3.6: As crianças devem ser protegidas contra o frio, para evitar que apresen-
tem infecções respiratórias.
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Atividade 1

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1

A	partir	da	observação	do	quadro	seguinte,	onde	está	apresentada	a	frequência	

respiratória	que	indica	respiração	rápida	para	cada	faixa	de	idade	em	crianças,	

responda	às	questões	que	se	seguem:

Idade Definição de respiração rápida

Menor do que 2 meses 60 ou mais movimentos respiratórios  
por minuto 

De 2 meses a menor de 12 meses 50 ou mais movimentos respiratórios  
por minuto

De 12 meses a 5 anos 40 ou mais movimentos respiratórios  
por minuto

Maior do que 5 anos 30 ou mais movimentos respiratórios  
por minuto

a)	 Nome:	Luciana	Guimarães	Peixoto

Idade:	3	meses	e	meio

Número	de	incursões	respiratórias	por	minuto:	55

Apresenta	taquipneia:	(	 )	sim	 	 (	 )	não	

b)	 Nome:	Alice	Lopes

Idade:	3	anos	e	5	meses

Número	de	incursões	respiratórias	por	minuto:	32

Apresenta	taquipneia:	(		)	sim					(		)	não

c)	 Nome:	Rafael	Mendes

Idade:	1	mês	

Número	de	incursões	respiratórias	por	minuto:	72

Apresenta	taquipneia:	(		)	sim					(		)	não
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d)	 Nome:	Pedro	Henrique	Carvalho

Idade:	7	anos	e	4	meses

Número	de	incursões	respiratórias	por	minuto:	27

Apresenta	taquipneia:	(	 )	sim	 	 (	 )	não

e)	 Nome:	Bruna	Mesquita	do	Amaral

Idade:	8	meses	e	meio

Número	de	incursões	respiratórias	por	minuto:	61

Apresenta	taquipneia:	(	 )	sim	 	 (	 )	não	

Sistematização da assistência à criança com 
tosse ou dificuldade para respirar

Ao	avaliar	uma	criança	com	infecção	respiratória,	ela	pode	apresentar,	além	da	

respiração	rápida,	tosse	e/ou	dificuldade	para	respirar.	Diante	dessa	situação,	

vamos	agora	aprender	 sobre	a	 sistematização	da	assistência	à	 criança	 com	

tosse	ou	dificuldade	para	respirar,	de	acordo	com	as	orientações	do	Ministério	

da	Saúde.

Veja	quais	os	procedimentos	que	devem	ser	observados	e	valorizados	pelos	

profissionais	de	saúde	ao	atenderem	crianças	com	tosse	ou	dificuldade	para	

respirar:

•	 valorizar	a	queixa	de	tosse	ou	dificuldade	para	respirar	e	nunca	menos-

prezá-la;

•	 observar	se	existem	sinais	ou	sintomas	de	alerta,	ou	seja,	que	requerem	

intervenção	imediata,	como:

 – tiragens;

 – sibilância;

 – convulsões;

 – palidez	cutâneo-mucosa	(que	indica	baixa	taxa	de	oxigênio	no	san-

gue);

 – letargia	ou	inconsciência;

 – dificuldade	para	sugar;

 – vômitos	(vomita	tudo	que	ingere);

 – estridor	em	repouso.	

Letargia
Dizemos	que	a	criança	
está	letárgica	quando	se	
apresenta	muito	prostrada	
(com	preguiça	extrema),	
respondendo	aos	estímulos	
com	dificuldade.

Estridor
Respiração	ruidosa,	som	
rouco	nas	vias	aéreas	
superiores	durante	a	
inspiração.

Glossário
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Se	algum	desses	 sinais	 e	 sintomas	estiver	presente,	 encaminhar	 imediata-

mente	a	quem	de	direito	(médico	ou	enfermeiro)	para	avaliar,	classificar	e	

tratar	ou	encaminhar	essa	criança,	de	acordo	com	o	protocolo	do	Ministério	

da	Saúde.

Se	a	criança	apresenta	 febre	no	momento	do	atendimento,	o	 técnico	em	

enfermagem	poderá	utilizar	meios	físicos	para	reduzir	a	temperatura	como:	

banho	de	imersão	em	água	morna	ou	compressas	frias	colocadas	sob	as	axi-

las	e	a	testa.	Essas	medidas	podem	evitar	uma	convulsão	febril.

Atenção:	ao	contar	a	respiração,	fazê-la	durante	um	minuto,	com	a	criança	

no	colo	da	mãe,	sem	chorar	e	sem	febre,	pois	o	choro	e	a	febre	aceleram	a	

respiração.	O	resultado	encontrado	deve	ser	comparado	com	os	valores	nor-

mais	para	a	idade.	A	tabela	com	valores	da	respiração	rápida	(taquipneia),	

anteriormente	apresentada,	deve	ser	consultada.

Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/387115
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Figura 3.7: A temperatura da criança não deve exceder 37,5ºC.

Ao	 assistir	 a	 criança	 com	 IRA,	 você,	 técnico	 em	 enfermagem,	 deve	 estar	

atento	ao	tratamento	instituído	pelo	médico	e	ao	planejamento	da	assistên-

cia	de	enfermagem	elaborado	pelo	enfermeiro.	

Você	deve	realizar	os	procedimentos	adequados	para	que	a	criança	se	recu-

pere	o	mais	rápido	possível	do	quadro	respiratório	que	motivou	a	consulta	e/

ou	a	hospitalização.	
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O	tratamento	a	ser	instituído	será	de	acordo	com	o	diagnóstico	encontrado	

e	com	as	condições	atuais	da	criança.	O	tratamento	a	ser	prescrito	pelo	mé-

dico	pode	ser:	

•	 oxigenioterapia	(tratamento	com	oxigênio	por	máscara,	cateter);	

•	 nebulização	(tratamento	realizado	com	aparelho	de	inalação,	com	solu-

ção	fisiológica	com	ou	sem	broncodilatador);

•	 antibióticos	–	por	via	oral,	intramuscular	ou	endovenosa;

•	 solução	fisiológica	nasal;

•	 antitérmicos;

•	 aspiração	de	secreção.

Fonte:	http://www.mcb.sp.gov.br/mcbEdicaoDetalhe.asp?sPremio=PPD&sEdicao=
20&sTipo=P&sOrdem=0

Figura 3.8: Exemplo de aparelho de nebulização.

Nos	casos	de	tratamento	com	antibióticos,	é	preciso	estar	atento.	Isso	por-

que	os	antibióticos	podem	causar	uma	série	de	efeitos	indesejáveis,	que	vão	

desde	náuseas,	vômitos	até	reações	anafiláticas	graves	(reações	alérgicas	de	

grande	amplitude,	que	podem	levar	à	morte	por	edema	de	glote).	

Broncodilatador
Medicação	utilizada	por	
via	inalatória,	oral	ou	
endovenosa	(através	da	veia)	
para	aumentar	a	luz	dos	
brônquios	e	bronquíolos,	
favorecendo	a	eliminação	
da	secreção	e	melhorando	a	
respiração.

Glossário
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Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/348446

w
ea
th
er
bo

x

Figura 3.9: Fique atento aos sintomas que podem ser desenvolvidos pelas crianças 
que são tratadas com antibióticos.

Nos	casos	de	 tratamento	com	oxigênio,	devemos	 lembrar	que	este	não	é	

uma	substância	inócua	(isenta	de	efeitos	colaterais),	podendo	causar	com-

plicações	quando	administrado	de	 forma	 indevida.	 Por	 isso,	 ao	 se	utilizar	

o	oxigênio	no	 tratamento,	observe	 rigorosamente	a	quantidade	prescrita,	

conferindo-a	sempre.

A	avaliação	da	eficácia	da	oxigenioterapia	é	realizada	a	partir	de	exame	de	

sangue	arterial,	quando	se	verifica	a	concentração	de	oxigênio,	assim	como	

a	de	dióxido	de	carbono	e	de	outros	gases.	O	exame	que	determina	a	quan-

tidade	dos	gases	existente	no	sangue	recebe	o	nome	de	gasometria.

Os	profissionais	de	enfermagem	devem	estar	atentos	à	importância	de	to-

mar	outros	cuidados	na	recuperação	da	criança	com	IRA:

•	 informar	que	a	ingestão	de	líquidos	é	importante,	pois	tem	o	objetivo	de	

fluidificar	(tornar	líquida)	a	secreção	e	repor	perdas	causadas	pela	febre	e	

taquipneia,	prevenindo	a	desidratação;	

•	 manter	a	cabeceira	do	leito	da	criança	elevada,	principalmente	após	ali-

mentação,	para	diminuir	o	risco	de	broncoaspiração	e	favorecer	a	venti-

lação	pulmonar;	

Broncoaspiração
Aspiração	de	secreção	ou	
alimento	para	o	interior	do	
trato	respiratório.

Glossário
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•	 manter	as	narinas	desobstruídas	instilando	soro	fisiológico	de	4	a	6	vezes	

ao	dia	e	remover	as	crostas	e	secreção	com	o	auxílio	de	cotonetes;	

•	 manter	a	temperatura	corporal	da	criança	sob	controle,	aferindo-a	4	ve-

zes	ao	dia,	ou	seja	de	6	em	6	horas;

•	 aspirar	as	vias	aéreas	superiores	(VAS)	de	acordo	com	a	necessidade,	ou	

seja,	sempre	que	houver	grande	acúmulo	de	secreção	oral.	A	aspiração	

das	VAS	é	realizada	com	aparelho	apropriado	(aspirador);

•	 oferecer	alimentos	de	acordo	com	as	condições	e	aceitação	da	criança	(lí-

quido,	líquido-pastoso	etc.)	e	observar	seu	comportamento		e	aceitação;

•	 estar	atento	à	coloração	da	pele	e	mucosas,	pesquisando	sinais	de	insu-

ficiência	respiratória.	Em	relação	à	coloração	da	pele	e	mucosa	devemos	

pesquisar	se	está	hipocorada	(pouca	cor),	pálida,	cianótica	(arroxeada);

•	 por	se	tratar	de	crianças,	torna-se	necessária	a	orientação	aos	pais	sobre	a	

importância	de	manter	um	ambiente	limpo,	arejado	livre	de	objetos	que	acu-

mulam	poeira	como	forma	de	evitar	episódios	de	doenças	respiratórias;

•	 pesquisar	evolução	das	condições	da	criança	durante	a	sua	doença;	

•	 promover	mudanças	de	decúbito	 (posição)	 com	maior	 frequência,	 nas	

crianças	que	estiverem	hospitalizadas,	para	mobilizar	a	secreção,	ou	seja,	

facilitar	a	sua	saída	de	dentro	do	trato	respiratório		favorecendo	a	sua	

eliminação;	

•	 orientar	a	criança	e	seus	familiares	sobre	cuidados,	tratamento,	preven-

ção	de	novos	episódios	de	IRA	e	controle	periódico	da	doença;

•	 manter	 o	 calendário	 de	 imunização	 (vacinação)	 em	 dia,	 pois	 algumas	

doenças	“imunopreveníveis”	podem	levar	a	complicações	estabelecen-

do	uma	doença	respiratória	com	evolução	grave,	como,	por	exemplo,	o	

sarampo.	
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Fonte:	http://www.macae.rj.gov.br/noticias/fotos/Vacina%20contra%20Poliomelite	
%20%20-%20Foto%20Ana%20Chaffin_1189.jpg

Figura 3.10: É válido dizer aos pais que eles devem guardar com cuidado o cartão de 
vacinação da criança, pois ele contém informações importantes.

Atividade 2

Atende aos Objetivos 1 e  2 e à Competência 1

Quais	são	os	sinais	e	sintomas	apresentados	pela	criança	com	IRA?	

Doenças diarreicas

A	doença	diarreica	aguda	(diarreia),	que	pode	levar	à	desidratação,	é	uma	

das	morbidades	mais	comuns	na	infância	e,	dessa	forma,	preocupa	os	pro-

fissionais	de	saúde	que	tratam	e	cuidam	de	crianças.		Essa	doença	é	causada	

por	vários	fatores:	verminose,	inadequação	alimentar,	infecções	gastrintesti-

nais,	água	não	tratada,	entre	outros.
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A	diarreia	é	a	perda	de	água	e	eletrólitos	nas	fezes	maior	do	que	o	normal.	

Tal	perda	resulta	no	aumento	do	volume	e	da	frequência	das	evacuações	e	

na	alteração	da	consistência	das	fezes,	que	ficam	amolecidas.		As	complica-

ções	principais	da	diarreia	são	a	desidratação	e	a	desnutrição.

A	desidratação	acontece	quando	a	perda	de	líquidos	e	eletrólitos	está	acima	

da	capacidade	de	reposição	do	organismo	da	criança.	Se	a	desidratação	for	

muito	intensa,	ela	pode	levar	a	um	quadro	grave,	gerando	a	necessidade	de	

hospitalização	da	criança.	

Quando	 hospitalizada,	 a	 criança	 é	 submetida	 à	 reposição	 dos	 líquidos	 e	

eletrólitos	por	via	endovenosa,	o	que	pode	evitar	complicações	mais	sérias	

como	a	insuficiência	renal	e	mesmo	a	morte.

Assim	como	no	caso	das	doenças	respiratórias,	há	alguns	cuidados	que	de-

vem	ser	tomados	em	relação	às	doenças	que	afetam	o	sistema	gastrointesti-

nal	(estômago	e	intestino),	principalmente	as	diarreias.	

Diarreia 

É	a	ocorrência	de	três	ou	mais	evacuações	amolecidas	ou	líquidas	

em	um	período	de	24	horas.

	

Podemos	classificar	a	diarreia	como:

•	 aguda –	caso	dure	até	14	dias;

•	 persistente –	caso	perdure	por	mais	de	14	dias;

•	 disenteria	–	caso	apresente	sangue	ou	muco.	O	agente	mais	comum	

responsável	pela	disenteria	é	a	bactéria Shigella.

Eletrólitos
São	sais	e	minerais	
importantes	para	o	
organismo	como,	por	
exemplo,	sódio,	potássio,	etc.

Glossário
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Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/260967
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Figura 3.11: Quando a criança está com diarreia, suas fezes ficam amolecidas ou 
líquidas.

Na	maioria	das	vezes,	as	diarreias	não	são	valorizadas	pelos	adultos,	o	que	

pode	levar	a	criança	a	importantes	atrasos	no	seu	crescimento	e	desenvol-

vimento	neurológico	 quando	 apresentam	diarreia	 persistente.	 Tais	 atrasos	

podem	ocorrer,	pois	poderá	haver	perdas	nutricionais,	gerando	um	grau	de	

desnutrição	com	comprometimento	do	crescimento	e	do	desenvolvimento	

da	criança.	Esse	problema	pode	levar	até	mesmo	à	morte,	quando	a	criança	

apresenta	desidratação	grave.

A	diarreia	é	comum	em	crianças,	principalmente	naquelas	muito	pequenas,	

que	vivem	em	condições	de	pouca	higiene	e	em	lugares	sem	saneamento	

básico	(sem	água	tratada	e	sem	esgoto	canalizado).

A	 diarreia	 ainda	 é	 uma	 causa	 importante	 de	morbidade	 (adoecimento)	 e	

mortalidade	(morte)	em	crianças	menores	de	cinco	anos	de	idade.

Isso	ainda	ocorre	apesar	do	avanço	 incontestável	da	sua	prevenção	como	

também	da	prevenção	das	complicações,	com	a	utilização	do	soro	de	reidra-

tação	oral	(SRO)	e	soro	caseiro.
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Fonte:	http://www.pm.se.gov.br/img_noticias/Coqueiral%20-%20MP%201.JPG

Figura 3.12: É mais comum a diarreia atingir populações de áreas com condições pre-
cárias de desenvolvimento. 

Atividade 3 

Atende ao Objetivo 1 e a Competência 1

Ligue	as	alternativas	a	seguir:

Diarreia	aguda ► ◄ caso	perdure	por	mais	de	14	dias

Diarreia	persistente	 ► ◄ caso	apresente	sangue	ou	muco.

Disenteria ► ◄ caso	dure	até	14	dias

Tratamento

A	maior	 parte	das	diarreias	 se	 resolve	 sozinha,	 ou	 seja,	 sem	a	necessida-

de	de	utilização	de	medicamentos	ou	dieta	específica.	Vale	 lembrar	que	a	

utilização	de	medicamentos	 inibidores	da	diarreia	é	prejudicial	à	saúde	da	

criança,	uma	vez	que	se	deve	combater	a	causa	e	não	a	diarreia.	Além	disso,	

os	inibidores	da	diarreia	mascaram	o	quadro.	Durante	o	período	em	que	há	

diarreia,	é	importante:	

•	 manter	a	alimentação	da	criança,	para	não	piorar	o	seu	estado	de	saúde;

•	 avaliar	as	condições	da	criança,	como	estado	de	consciência,	elasticidade	

da	pele,	irritação,	se	os	olhos	estão	fundos;



Enfermageme-Tec Brasil 74

•	 instituir,	se	necessário,	a	terapia	de	reidratação	oral	evitando,	com	isso,	

a	desidratação.

Veja	o	que	deve	ser	avaliado	em	uma	criança	que	apresenta	diarreia:

•	 o	tempo	de	duração;

•	 se	há	sinais	de	desidratação;

•	 se	há	sangue	nas	fezes	para	determinar	se	a	criança	tem	disenteria.

Para	avaliar	se	uma	criança	com	diarreia	também	está	desidratada,	é	neces-

sário	observar	seu	estado	geral.	Para	ajudá-lo,	utilize	a	classificação	apresen-

tada	na	tabela	a	seguir	que	foi	elaborada	pelo	Ministério	da	Saúde	(BRASIL,	

2003,	p.	34):

Sinais e sintomas Classificação Conduta

Não há sinais suficientes para 
classificar como desidratação 

SEM DESIDRATAÇÃO Dar alimentos e líquidos para 
tratar a diarreia em casa.
Informar à mãe para retornar 
imediatamente caso a criança 
não melhorar em 5 dias ou 
se piorar o seu estado geral) 
(Plano A). 

Dois dos sinais que se seguem:
inquieta e irritada;
olhos fundos;
bebe avidamente com muita 
sede;
ao sinal da prega a pele volta ao 
seu estado anterior lentamente.

DESIDRATAÇÃO Administrar sais de reidratação 
oral no serviço de saúde, se for 
possível, ou encaminhar a crian-
ça para um serviço que possa 
realizar a terapia de reidratação 
oral (TRO), durante 4 horas, 
sempre avaliando as condições 
da criança. Durante o período 
de reidratação, a criança deverá 
ficar sem se alimentar, salvo se 
estiver mamando no peito. Após 
este período de 4 horas, ofere-
cer alimentos para a criança e 
reavaliá-la para decidir outras 
condutas (encaminhar para 
o hospital se piorar, repetir a 
reidratação por mais 2 horas ou 
liberá-la para casa continuando 
a reidratação com os sais de 
reidratação oral (Plano B).

Terapia de reidratação 
oral (TRO) 
Tratamento	oferecido	à	
criança	com	diarreia,	o	qual	
consiste	em	diluir	um	pacote	
de	sais	de	reidratação	
oral	(que	normalmente	é	
fornecido	pelo	SUS)	em	
água	filtrada	ou	fervida.	
Esse	líquido	é	fornecido	à	
criança	em	pequenos	goles,	
principalmente	após	a	
evacuação	diarreica.

Glossário
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Sinais e sintomas Classificação Conduta

Dois dos sinais que se seguem:
letárgica ou inconsciente;
olhos fundos;
não consegue beber ou bebe 
muito mal;
Ao sinal da prega, a pele volta 
ao seu estado anterior muito 
lentamente.

DESIDRATAÇÃO 
GRAVE

Encaminhar a criança imediata-
mente para o hospital, orientan-
do e fornecendo sais de reidra-
tação oral para ser administrado 
aos goles para a criança durante 
o trajeto (Plano C).

Tabela 3.2: Relação entre os sinais, sintomas e o diagnóstico da diarreia e da desidra-
tação, bem como a conduta a ser tomada em cada caso. 

Teste do sinal da prega

Ao	sinal	da	prega:	

1.	 Colocar	a	criança	em	uma	mesa	de	exame,	decúbito	em	dorsal	

(barriga	para	cima),	com	os	braços	encostados	junto	ao	corpo	e	

as	pernas	estendidas.

2.	 Localizar	a	região	que	está	entre	o	umbigo	e	o	costado	do	ab-

dômen	(lateral).	

3.	 Para	verificar	o	sinal	da	prega,	use	o	polegar	e	o	dedo	indicador,	

sem	beliscar.	Coloque	a	mão	de	modo	a	fazer	o	sinal	da	prega	

da	pele,	 com	os	dedos	 indicados,	 no	 sentido	 longitudinal	 ao	

corpo	da	criança	e	não	na	horizontal.	

4.	 Levantar	firmemente	todas	as	camadas	da	pele	e	o	tecido	abai-

xo	delas,	segurar	a	pele	por	um	segundo	e	soltar.	

5.	 Quando	soltar,	certifique-se	de	que	a	pele	voltou	ao	seu	estado:	

muito	lentamente	(mais	de	2	segundos),	lentamente	(menos	de	

2	segundos)	ou	imediatamente.

A	pele	quando	está	desidratada	sofre	modificação	quanto	ao	seu	

retorno	ao	estado	anterior	durante	a	realização	do	sinal	da	prega.

Letárgica 
Diz-se	da	criança	que	
está	muito	prostrada	e	
responde	aos	estímulos	com	
dificuldade	

Glossário
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Quando	a	criança	está	desidratada,	um	dos	sintomas	que	ela	pode	

apresentar	é	a	avidez	por	ingerir	líquidos,	ou	seja,	quando	se	ofe-

rece	água	à	criança	desidratada,	ela	demonstra	estar	com	muita	

sede.	Tanto	que,	muitas	vezes,	quando	se	retira	o	copo,	a	colher	ou	

a	caneca	com	água,	a	criança	chora,	querendo	beber	mais.

Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/966608
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Figura 3.13: Nos casos de desidratação, a criança pode apresentar-se irritada e com 
os olhos fundos, conforme ilustra a figura.
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Planos de reidratação oral

Na	prevenção	e	recuperação	da	criança	com	desidratação,	você	deve	aplicar	

um	dos	planos	recomendados	pelo	Ministério	da	Saúde,	de	acordo	com	as	

condições	clínicas	apresentadas	pela	criança	(BRASIL,	2001,	p.145).	Os	pla-

nos	recomendados	são:

•	 Plano	A	–	criança	com	diarreia,	mas	sem	desidratação;

•	 Plano	B	–	criança	com	desidratação;

•	 Plano	C	–	criança	com	desidratação	grave.

Plano A
A	grande	maioria	das	crianças	com	diarreia	não	tem	desidratação.	

Para	a	prevenção	da	desidratação,	não	é	necessário	utilizar	um	esquema	es-

pecífico,	ou	seja,	utilizar	medicamentos.	Após	a	avaliação	e	classificação	da	

criança,	basta	orientar	a	mãe	ou	algum	familiar	sobre:	

•	 a	evolução	natural	da	doença;

•	 o	risco	de	complicações;

•	 a	conduta	a	ser	seguida	em	casa.

Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/161049
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Figura 3.14: O leite materno é muito importante para o desenvolvimento da criança 
e para a prevenção das doenças diarreicas.  
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Mais	especificamente,	os	profissionais	de	saúde	devem	orientar	o	responsá-

vel	pela	criança	a:

1)	 Aumentar	a	ingestão	de	líquidos	preparados	com	ingredientes	disponí-

veis:	sais	de	reidratação	oral,	soro	caseiro,	chás,	cozimento	com	cereais	

(arroz,	milho),	sopas	e	sucos.

Importante:	não	fornecer	à	criança	refrigerantes	ou	preparados	
com	muito	açúcar,	pois	eles	podem	piorar	a	diarreia.	

2)	 Oferecer	líquidos	à	criança	depois	de	cada	evacuação.	Veja	a	quantidade	

de	líquido	a	ser	oferecida	de	acordo	com	a	idade	da	criança:

Idade da criança Quantidade de líquido a ser oferecida

Até 12 meses 50 a 100 ml (1/4 a meio copo)

Acima de 12 meses 100 a 200 ml (meio a um copo)

Tabela 3.3: Relação entre a idade da criança e a quantidade de líquidos a ser ofereci-
da a ela após cada evacuação.

3)	 Manter	a	alimentação	habitual	da	criança.	Se	ela	ainda	estiver	em	período	

de	amamentação,	a	oferta	de	leite	materno	deve	ser	especialmente	incen-

tivada,	aumentando-se	a	frequência	das	mamadas.	Não	se	deve	modificar	

o	 tipo	e	 a	quantidade	dos	 alimentos,	mas,	 se	necessário	 for,	 devem	 ser	

corrigidos	os	erros	dietéticos.	Deve-se	também	aumentar	a	frequência	com	

a	qual	os	alimentos	são	oferecidos,	devido	à	falta	de	apetite	que	a	criança	

pode	apresentar;	com	isso,	ela	recebe	uma	pequena	quantidade	de	alimen-

tos	por	vez	e	em	maior	frequência,	de	forma	que	a	ingestão	fique	próxima	

dos	níveis	normais,	de	acordo	com	a	idade	da	criança.	

	

Erro dietético
É	o	oferecimento	de	alimentos	inadequados	para	a	nutrição	reco-

mendada	para	a	criança.	Como	exemplo,	já	foi	estudado	por	você	

que	nos	primeiros	seis	meses	de	vida	é	extremamente	importante	

que	a	criança	receba	somente	o	leite	materno	de	forma	exclusiva,	
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mas	se	a	mãe	resolver	dar	para	o	bebê	mingau	de	maisena	com	

leite	de	vaca	integral	(puro)	no	segundo	mês	de	vida,	ela	poderá	

apresentar	diarreia,	porque	a	mucosa	gástrica	ainda	não	está	pre-

parada	para	digerir	todos	os	componentes	do	leite	de	vaca.	

4)	 Reconhecer	os	sinais	de	desidratação	(olhos	fundos,	inquietação	ou	irri-

tabilidade,	muita	sede,	etc.).	Além	disso,	deve-se	recomendar	que,	caso	a	

diarreia	piore	ou	a	criança	apresente	os	sinais	citados,	seja	iniciada	a	TRO	

(Terapia	de	Reidratação	Oral)	e	que	se	procure	um	serviço	de	saúde.	

Fonte:	http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=view&id=71837
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Figura 3.15: É muito importante reconhecer rápido os sinais de desidratação, para 
que a criança não piore.

Plano B
Este	plano	deve	ser	empregado	nos	casos	de	diarreia	e	sinais	de	desidra-

tação.	A	reidratação	com	soro	de	reidratação	oral	(SRO)	deve	ser	utilizada	

como	tratamento	para	as	crianças	com	desidratação	causada	por	diarreia	

e	vômitos.

A	quantidade	de	solução	ingerida	dependerá	da	sede	da	criança.	Ela	deverá	

receber	de	50	a	100	ml/kg/peso,	no	período	de	4	a	6	horas.

Os	lactentes	amamentados	com	leite	materno	deverão	continuar	a	recebê-

lo,	junto	com	os	SRO.	Já	as	crianças	com	outro	tipo	de	alimentação	deverão	

receber	somente	o	SRO,	por	um	período	de	4	horas.	Depois	desse	período,	

devem	ser	reavaliadas	e,	se	persistirem	os	sinais	de	desidratação,	devem	re-

tornar	à	reidratação	oral	com	o	SRO	por,	mais	ou	menos,	2	horas.
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Se	a	criança	vomitar,	o	volume	de	líquido	administrado	deverá	ser	

reduzido	e	a	frequência	da	administração	deverá	ser	aumentada.	

	

	

Como preparar o soro caseiro e o SRO?

Para	a	preparação	do	soro	caseiro,	você	deve	seguir	estes	passos:

•	 lavar	bem	as	mãos;

•	 encher	um	copo	grande	(200	ml)	

com	água	filtrada	ou	fervida;	

•	 colocar	 uma	 medida	 pequena	 e	

rasa	de	sal	(esta	medida,	que	con-

tém	 duas	 pontas	 de	medidas)	 é	

fornecida	pelo	Serviço	de	Saúde;

•	 colocar	duas	medidas	grandes	e	

rasas	de	açúcar;	

•	 mexer	bem	e	dar	para	a	criança	em	colheradas	ou	aos	goles	

conforme	a	melhor	forma	de	aceitação	do	soro.

O	SRO	é	preparado	da	seguinte	maneira:

•	 dissolver	um	pacote	de	sais	de	reidratação	oral	em	1	litro	de	

água	filtrada	ou	fervida	em	temperatura	ambiente;	

•	 a	 solução,	 depois	 de	 preparada,	 pode	 permanecer	 em	 tem-

peratura	ambiente	por	24	horas,	num	recipiente	limpo	e	com	

tampa;	

•	 os	sais	não	podem	ser	diluídos	em	outro	tipo	de	líquido	que	

não	 seja	 água,	 nem	 podem	 ser	 acrescentados	 sal,	 açúcar	 e	

qualquer	outra	substância	para	melhorar	seu	sabor.

Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/395110
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Plano C
O	plano	C	é	realizado	no	hospital.	Nesse	tratamento,	é	utilizado	SRO	e/ou	hi-

dratação	venosa,	de	acordo	com	prescrição	médica,	em	conformidade	com	

o	estado	de	hidratação	da	criança.	

As	crianças	com	desidratação	deverão	ser	reavaliadas	frequentemente.	Há	

casos	em	que	a	criança	ainda	apresenta	os	sinais	clínicos	da	desidratação	

mesmo	depois	 de	 ter	 ingerido	 o	 volume	 inicial	 da	 solução	 prescrita	 (fase	

rápida	que	deverá	ser	infundida	2	horas).	

Nesses	casos,	deve	ser	prescrito	um	volume	adicional	de	solução	reidratante	

correspondente	(de	acordo	com	a	avaliação	e	orientação	médica).	São	pou-

cas	as	crianças	que	necessitam	dessa	prescrição	adicional.	

Há	ainda	algumas	considerações	a	serem	feitas	com	relação	aos	casos	de	

desidratação:	

•	 a	febre	que	pode	ser	causada	pela	desidratação	geralmente	cede	na	me-

dida	em	que	a	 criança	é	 reidratada.	O	uso	de	antitérmicos	nessa	 fase	

deve	ser	evitado;

•	 as	crianças	com	desidratação	que	estão	recebendo	o	atendimento	na	uni-

dade	de	saúde	deverão	permanecer	nesta	até	a	sua	reidratação	completa;

•	 a	fase	de	reidratação	termina	quando	desaparecem	os	sinais	de	desidra-

tação.	Se	isso	acontecer	mesmo	antes	do	término	da	ingestão	de	todo	o	

volume	inicial	prescrito,	deve-se	interromper	essa	fase,	alimentar	a	crian-

ça	e	oferecer	SRO	após	cada	evacuação.	

Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/391928
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Figura 3.16: O plano C é realizado em hospitais.
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O	Ministério	da	Saúde	(BRASIL,	2003)	orienta	que,	para	a	manutenção	do	

estado	de	hidratação	da	criança,	sejam	tomadas	as	seguintes	providências:

•	 Após	o	término	da	reidratação,	a	criança	deverá	receber	alta	e	o	responsável	

deverá	ser	informado	de	que	a	diarreia	poderá	durar	ainda	alguns	dias.

•	 Fornecer	ao	responsável	dois	pacotes	de	SRO	e	ensiná-lo	como	preparar	

a	solução.

•	 O	responsável	deve	ser	orientado	sobre	a	importância	de	que,	após	cada	

evacuação	 líquida	 da	 criança,	 seja	 oferecido	 a	 ela	 SRO	nos	 seguintes	

volumes:

Idade Quantidade de SRO a ser oferecida

Crianças até 12 meses 50 a 100 ml de solução reidratante (1/4 a 1/2 copo)

Criança acima de 12 meses 100 a 200 ml de solução reidratante (1/2 a 1 copo)

Crianças acima de 10 anos Oferecer a quantidade que ela aceitar. 

Tabela 3.4: Relação entre a idade da criança e a quantidade de SRO a ser oferecida a 
ela após cada evacuação. 

O	aleitamento	materno	deve	ser	mantido	e	estimulado.	Você,	técnico	de	

enfermagem,	deve	deixar	claro	para	o	responsável	que	o	leite	materno	é	

o	melhor	alimento	para	a	criança,	principalmente	para	aquelas	menores	

de	seis	meses.	É	importante	dizer	que	não	há	restrições	quanto	à	quanti-

dade	de	leite	materno	a	ser	oferecida,	ele	ajuda	a	prevenir	as	diarreias	e	

outras	infecções.	

Quanto	às	crianças	que	recebem	outros	alimentos,	seus	responsáveis	devem	

ser	orientados	a	manter	a	alimentação	normal	da	criança.	Deve-se	evitar	o	

uso	de	mamadeiras,	uma	vez	que	é	difícil	 garantir	 que	elas	 estejam	bem	

higienizadas.	Se	o	responsável	 insistir	em	oferecer	alimentos	à	criança	em	

mamadeira,	o	técnico	deve	orientá-lo	sobre	sua	higienização	correta.	Deve-

se,	portanto,	 recomendar	o	uso	de	colheres,	copos,	canecas,	pratos,	etc.,	

que	são	mais	fáceis	de	ser	higienizados.

Observe	outras	atitudes	que	devem	ser	tomadas	no	atendimento	de	crianças	

com	desidratação	grave:
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•	 A	dieta	deve	ser	mantida	corrigindo-se	os	erros	alimentares	e	a	criança	

deve	comer	o	quanto	e	quando	quiser.	

•	 Enfatizar	a	importância	de	acrescentar,	caso	a	criança	apresente	diminui-

ção	do	apetite,	mais	uma	alimentação	diária,	ou	seja,	diminuir	a	quantida-

de	dos	alimentos	e	aumentar	a	frequência	até	a	recuperação	da	criança.

•	 A	criança	deverá	retornar	ao	serviço	de	saúde	entre	24	a	48	horas,	após	

sua	recuperação	e	alta,	para	ser	reavaliada;	

•	 Os	 responsáveis	 devem	ficar	 atentos	 aos	 seguintes	 sinais	 que	 indicam	

uma	piora	no	estado	de	saúde	da	criança:	

 – sede	intensa;

 – vômitos	frequentes;

 – piora	da	diarreia;

 – irritabilidade	ou	prostração	–	abatimento	extremo;

 – olhos	fundos.

•	 O	 responsável	 deve	 ser	 informado	de	que,	na	presença	de	um	desses	

sinais,	a	reidratação	com	o	SRO	deve	ser	reiniciada	e	a	criança	deve	ser	

levada	ao	serviço	de	saúde	imediatamente.	

Atividade 4

Atende aos Objetivos 1, 2 e 3 e à Competência 1

Vimos	que	na	 recuperação	da	criança	com	diarreia,	deve	ser	aplicado	um	

dos	três	planos	recomendados	pelo	Ministério	da	Saúde,	de	acordo	com	seu	

estado	de	hidratação:		plano	A,	plano	B	ou	plano	C.		

Imagine	que	uma	criança	chegue	ao	hospital	com	os	seguintes	sinais	e	sin-

tomas:

•	 diarreia;

•	 inquietação	e	irritabilidade;

•	 olhos	fundos;
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•	 ao	sinal	da	prega,	a	pele	volta	ao	seu	estado	anterior	lentamente.

Identifique	a	classificação	desta	criança:	

•	 diarreia	sem	desidratação;

•	 diarreia	com	desidratação;

•	 diarreia	com		desidratação	grave.

Após	essa	identificação,	diga	qual	o	plano	de	recuperação	mais	apropriado	

para	ser	aplicado	na	criança	–	plano	A,	plano	B	ou	plano	C	–	e	quais	são	os	

procedimentos	referentes	a	tal	plano.

Importância da higiene na preparação de 
alimentos

Na	análise	dos	casos	de	diarreias	e	desidratações,	podemos	dizer	que,	muitas	

vezes,	esses	problemas	acontecem	devido	a:	

•	 alimentação	inadequada	da	criança;

•	 falta	de	informação	dos	pais;

•	 falta	de	recursos	para	a	aquisição	dos	alimentos	básicos	para	uma	dieta	

adequada;

•	 precárias	condições	de	higiene;

•	 falta	de	saneamento	básico;

•	 uso	de	água	imprópria	para	consumo.

Vale	 ainda	 ressaltar	 que	 muitos	 responsáveis	 introduzem,	 precocemente,	

outros	alimentos	na	dieta	da	criança	em	substituição	ao	leite	materno	sem	

orientação	dietética	por	um	profissional	de	saúde,	o	que	pode	causar	diar-

reias	na	criança.	
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As	crianças	também	podem	ser	acometidas	por	parasitoses	intestinais	devido	a:	

•	 falta	de	saneamento	básico;

•	 condições	precárias	de	higiene	da	água,	do	solo,	dos	alimentos	e	pessoal.	

Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/553001
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Figura 3.17: A falta de saneamento básico e as condições precárias de higiene podem 
ocasionar parasitoses intestinais.

Os	parasitos,	ao	atingirem	a	mucosa	intestinal,	podem	causar	diarreias.	Se	

elas	se	tornarem	frequentes,	o	estado	de	saúde	da	criança	poderá	ser	com-

prometido,	interferindo	no	seu	crescimento	e	desenvolvimento.

As	diarreias	e	outras	morbidades	podem	ser	responsáveis	por	períodos	lon-

gos	 de	 hospitalização	 em	 crianças.	 Os	 longos	 períodos	 de	 hospitalização	

causam	problemas	para	a	criança	e	sua	família.	Além	disso,	tais	períodos	en-

carecem	os	custos	do	governo	destinados	ao	tratamento	da	diarreia,	doença	

que	poderia	ser	evitada.	Tais	recursos	financeiros	poderiam	ser	utilizados	em	

programas	de	prevenção	e	promoção	da	saúde.

Desnutrição proteico-calórica

A	desnutrição	proteico-calórica	é	uma	doença	causada	por:

•	 dieta	 inapropriada:	hipocalórica	 (pouca	caloria)	ou	hipoprotéica	 (pouca	

proteína);	

•	 má	absorção	de	nutrientes;

•	 anorexia.

Parasitoses intestinais 
Afecções	causadas	por	
parasitos	que	atingem	
o	homem,	em	especial	
as	crianças,	alojando-se,	
na	maioria	das	vezes,	no	
intestino,	causando	vários	
transtornos	gastrointestinais,	
como:	diarreia,	obstrução	
intestinal,	sangramento	da	
mucosa	intestinal,	anemia,	etc.

Anorexia 
Falta	de	apetite	que	a	
criança	pode	apresentar,	
comprometendo	a	
ingesta	de	alimentos	em	
quantidade	e	qualidade	
para	o	seu	crescimento	e	
desenvolvimento.

Glossário
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Figura 3.18: A desnutrição pode causar diversos prejuízos à saúde da criança. 

Milhões	de	crianças	no	Brasil	 e	no	mundo	são	desnutridos.	A	causa	mais	

frequente	de	desnutrição	é	a	má	alimentação.	

Gorduras, óleos
e doces

Leite

Vegetais
Frutas

Carnes, substitutos
da carne e outras
proteínas

Sementes, grãos e outros cereais

Fonte:	http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/montecristo/principais/imagem/piramide.jpg

Figura 3.19: Pirâmide alimentar: indica quais alimentos devem ser priorizados na 
dieta diária para que sejam fornecidos os nutrientes necessários ao crescimento e 
desenvolvimento da criança. 



e-Tec BrasilTema 3 | Agravos à saúde da criança 87

A	morbidade	relacionada	à	desnutrição	é	influenciada	por	diversos	fatores,	

como	por	exemplo:	

•	 socioeconômico:	as	condições	socioeconômicas	precárias	podem	interfe-

rir	na	aquisição	de	alimentos	necessários	para	o	crescimento	e	desenvol-

vimento	saudável.

•	 psicológico:	maus-tratos	e	negligência	pelos	responsáveis	podem	interfe-

rir	na	aceitação	dos	alimentos	e	mesmo	na	falta	de	oferta.

•	 patológico:	algumas	doenças	podem	comprometer	a	absorção	ou	acei-

tação	de	alimentos.

A	desnutrição	pode	ocorrer	em	qualquer	idade,	sendo	mais	comum	em	be-

bês	(principalmente	durante	o	processo	de	desmame)	e	crianças	menores	de	

5	anos.	A	desnutrição	pode	trazer	sérios	comprometimentos	ao	crescimento	

e	desenvolvimento	da	criança,	pois	pode	ocasionar	a	desaceleração,	estag-

nação	ou	mesmo	atraso	no	crescimento	e	desenvolvimento.

Complicações da desnutrição proteico- 
calórica

A	desnutrição	proteico-calórica	pode	gerar	complicações	para	o	bom	funcio-

namento	do	corpo,	prejudicando	alguns	órgãos	e	sistemas:

•	 o	coração:	pode	haver	perda	de	sua	massa	muscular	–	o	mesmo	ocorre	

com	os	outros	músculos	do	corpo.	Em	estágio	mais	avançado	de	desnutri-

ção	proteico-calórica,	há	insuficiência	cardíaca,	que	pode	levar	à	morte.

•	 o	trato	gastrintestinal:	mais	propício	para	proliferação	bacteriana.	O	intes-

tino	diminui	seu	ritmo,	e	a	absorção	de	nutrientes	fica	muito	reduzida.

•	 no	sangue:	pode	apresentar	anemia	carencial	(falta	do	mineral	ferro,	res-

ponsável	pela	formação	dos	glóbulos	vermelhos)	que	sempre	está	rela-

cionada	com	a	desnutrição.

•	 o	 sistema	 imune	 (sistema	de	defesa	do	 corpo):	 torna-se	 ineficiente.	O	

corpo	humano,	quando	desnutrido,	não	dispõe	dos	nutrientes	necessá-

rios	(proteínas)	para	produzir	as	células	de	defesa.	Logo,	é	comum	que	

Morbidade 
Comportamento	das	doenças	
e	dos	agravos	à	saúde	em	
uma	determinada	população.	

Glossário



Enfermageme-Tec Brasil 88

as	infecções	intestinais,	respiratórias	e	outros	acometimentos	tornem-se	

mais	graves	nessas	crianças	do	que	em	crianças	eutróficas	(com	o	peso	

dentro	da	normalidade).	Essa	é	a	razão	do	alto	índice	de	morbimortali-

dade	infantil.		

Figura 3.20: Note como a criança com desnutrição proteico-calórica fica debilitada. 
Seus braços e pernas estão extremamente magros e desproporcionais ao corpo.

As	condições	adversas	que	contribuem	para	a	ocorrência	de	desnutrição	são:

•	 renda	insuficiente,	subemprego	ou	desemprego	do	responsável	pelo	sus-

tento	da	casa,	dificultando	a	aquisição	de	alimentos	adequados;

•	 alcoolismo	dos	pais,	que	pode	levar	à	falta	de	comprometimento	na	ofer-

ta	de	alimentos	adequados	para	a	criança;

•	 baixa	escolaridade	da	mãe/responsável,	dificultando	o	entendimento	da	

oferta	adequada	e	da	aquisição	de	alimentos	para	a	criança;

•	 presença	de	lixo	e	água	não	tratada	contribui	para	a	aquisição	de	vermi-

noses	e	outras	doenças	que	podem	interferir	na	absorção	e	aceitação	dos	

alimentos	adequados;

•	 dificuldades	de	 relacionamento	entre	o	casal,	ausência	ou	falta	de	en-

volvimento	 do	 pai	 com	 a	 família,	 relacionamentos	 problemáticos	 com	

vizinhos	e	parentes,	trazendo	transtornos	psicológicos	para	a	criança;	

•	 mães	adolescentes,	pela	possível	imaturidade	na	compreensão	de	como	

alimentar	adequadamente	seu	filho;
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•	 mães	desnutridas,	gerando	filhos	desnutridos;

•	 gravidez	 não	 desejada,	 interferindo	 no	 relacionamento	 com	 a	 criança	

afetando	a	aceitação	e	a	oferta	de	alimentos	adequados	para	a	criança;

•	 cuidados	pré-natais	deficientes,	que	podem	levar	a	criança	a	nascer	com	

baixo	peso,	podendo	perdurar	essa	situação	de	desnutrição	na	criança;

•	 dificuldades	para	amamentar,	desmame	precoce	(antes	dos	6	meses	de	

idade)	ou	desmame	inadequado,	quando	se	oferecem	alimentos	inade-

quados	para	a	criança	em	substituição	ao	leite	materno.	

Atividade 5

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1

Marque	V	ou	F	nas	alternativas	a	seguir:	

(	 )	 Renda	 insuficiente,	alcoolismo	dos	pais,	mães	adolescentes,	baixa	es-

colaridade	 da	mãe/responsável,	 subemprego	 ou	 desemprego	 do	 res-

ponsável	pelo	 sustento	da	 casa	 são	algumas	 condições	adversas	que	

contribuem	para	a	ocorrência	de	desnutrição.	

(	 )	 A	desnutrição	proteico-calórica	é	uma	doença	causada	por	dieta	hiper-

calórica,	má-absorção	de	nutrientes	e	anorexia.	

(	 )	 A	morbidade	relacionada	à	desnutrição	é	influenciada	por	fatores	socioeco-

nômicos,	psicológicos	e	patológicos.	

(	 )	 A	desnutrição	pode	ocorrer	em	qualquer	idade,	sendo	mais	comum	em	

crianças	maiores	de	cinco	anos.	

(	 )	 A	desnutrição	proteico-calórica	pode	gerar	complicações	para	o	bom	

funcionamento	do	corpo,	prejudicando	alguns	órgãos	e	sistemas.
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Classificação da desnutrição proteico-calórica

A	desnutrição	proteico-calórica	pode	ser	classificada,	de	acordo	com	o	défi-

cit	ponderal	(perda	de	peso),	em:	

•	 leve	(déficit	de	10%	a	25%	do	peso	ideal);	

•	 moderada	(déficit	de	25%	a	40%	do	peso	ideal);

•	 grave	(déficit	acima	de	40%	do	peso	ideal).	

A	desnutrição	proteico-calórica	grave	pode	ser	classificada	em:

•	 marasmo;

•	 kuashiorkor;

•	 kuashiorkor-marasmático.

Marasmo 

Marasmo	é	a	deficiência	acentuada	de	calorias,	levando	ao	emagrecimento	

intenso.	Ocorre	quando	a	criança	fica	sem	se	alimentar	durante	muito	tem-

po.	Isso	faz	com	que	ela	não	tenha	quantidades	suficientes	de	nenhum	tipo	

de	nutriente	necessário	ao	perfeito	funcionamento	do	corpo	humano.	Nesse	

caso,	a	criança	apresenta	emagrecimento	acentuado,	aparência	esfomeada,	

pele	 frouxa,	 costelas	proeminentes	 (visíveis),	gordura	 subcutânea	ausente,	

irritabilidade	e	involução	no	crescimento	e	desenvolvimento.



e-Tec BrasilTema 3 | Agravos à saúde da criança 91

Figura 3.21: A criança com marasmo apresenta emagrecimento acentuado. Por ter a 
pele frouxa e gordura subcutânea ausente, é possível ver suas costelas.

No	tratamento	do	marasmo,	a	criança	deve	ser	alimentada	com	uma	dieta	

rica	em	calorias	em	pequenas	porções	e	com	maior	frequência,	inserindo-se	

gradativamente	alimentos	como	 leite	e	 seus	derivados,	 carne,	ovos,	 legu-

mes,	verduras,	frutas,	cereais.

Kuashiorkor

Kuashiorkor	é	a	deficiência	acentuada	de	proteínas,	 levando	à	

distensão	abdominal,	edema	de	face	e	de	membros	 inferiores.	

Essa	doença	é	comum	em	países	de	terceiro	mundo	e	é,	frequen-

temente,	observada	em	crianças	após	o	desmame.	

Veja	os	sinais	e	sintomas	de	Kuashiorkor:

•	 edema	subcutâneo;	

•	 cabelos	finos,	secos,	quebradiços	e	despigmentados;

•	 lesões	de	pele;

•	 apatia,	anorexia	e	fraqueza	muscular;

•	 retardo	no	crescimento;

•	 abdômen	distendido.

Figura 3.22: Perceba que essa criança 
está apática e com o abdômen dis-
tendido. Ela está com Kuashiorkor.
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Kuashiorkor-marasmático 

Kuashiorkor-marasmático	é	a	deficiência	acentuada	de	proteínas	e	calorias.	

Nessa	doença,	a	criança	apresenta	característica	de	Kuashiorkor	e	de	maras-

mo,	podendo	ainda	ter	manifestações	de	deficiências	de	vitaminas	e	outros	

minerais	(ressecamento,	lesões	na	pele	e	nas	mucosas).

Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/1077712
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Figura 3.23: O déficit ponderal leva em consideração o peso da criança para classifi-
car a desnutrição proteico-calórica.

No	tratamento	do	Kuashiorkor,	a	criança	deve	ser	alimentada	com	uma	die-

ta	 rica	em	calorias	e	proteínas	em	pequenas	porções	 (às	vezes	por	 sonda	

nasogástrica	devido	à	anorexia)	e	com	maior	frequência,	 inserindo-se	gra-

dativamente	alimentos	como	leite	e	seus	derivados,	carne,	ovos,	 legumes,	

verduras,	frutas,	cereais.

Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/79530
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Figura 3.24: Crianças que ficam muito tempo sem se alimentar podem apresentar 
marasmo. 
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Significado da palavra Kuashiorkor

Em	um	dialeto	falado	em	Gana,	país	africano,	Kwashiokor	significa	

“aquele	que	foi	colocado	de	lado”.	A	doença	recebeu	esse	nome	

pois	acomete	muitas	crianças	que	são	desmamadas	(do	seio	ma-

terno)	precocemente,	após	o	nascimento	do	irmão	mais	novo.

Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/456385
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Conduta na desnutrição proteico-calórica

A	conduta	a	ser	tomada	diante	de	crianças	com	desnutrição	proteico-ca-

lórica	é:	

•	 controle	das	doenças	associadas:	diarreia,	parasitoses,	anemia,	hipovita-

minoses,	infecções	respiratórias;

•	 ações	multidisciplinares	em	conjunto	com	os	outros	profissionais	da	equi-

pe	de	saúde	(com	ênfase	nas	práticas	educativas	e	assistenciais,	objeti-

vando	a	recuperação	e	prevenção	da	desnutrição);	

•	 análise	e	fortalecimento	do	vínculo	entre	mãe	e	filho,	para	que	a	criança	

possa	ser	atendida	integralmente	em	suas	necessidades	afetivas	e	nutri-

cionais;

Hipovitaminose 
Deficiência	da	oferta	de	
alimentos	ricos	em	vitaminas,	
como,	por	exemplo:	frutas	
cítricas,	(ricas	em	vitamina	C)	
mamão,	cenoura	(ricos	em	
vitamina	D)	verduras	folhosas	
(ricas	em	acido	fólico)	etc.	

Glossário
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•	 acompanhamento	 a	 longo	 prazo	 da	 criança	 por	meio	 do	 controle	 do	

crescimento	e	desenvolvimento,	de	acordo	com	o	cartão	da	criança;

•	 estimulação	física	e	emocional	da	criança;

•	 verificação	da	imunização,	pois	algumas	doenças	como	o	sarampo	po-

dem	ser	causa	de	morte	em	uma	criança	desnutrida;

•	 treinamento	da	mãe	e/ou	responsável	para	promover	as	condições	favo-

ráveis	para	a	recuperação	e	manutenção	da	saúde	da	criança,	além	do	

fornecimento	adequado	de	alimentos	que	proporcionem	o	crescimento	

e	desenvolvimento	adequados	da	criança.	

Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/330988
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Figura 3.25: A criança precisa ser estimulada física e emocionalmente, para não ficar 
abatida.  

Cuidados dietéticos com a criança com desnutri-
ção proteico-calórica

Ao	cuidar	de	uma	criança	com	desnutrição	proteico-calórica,	é	necessário	ter	

os	seguintes	cuidados	dietéticos:

•	 Alimentar	a	criança	mais	vezes	ao	dia	e	com	variedade	de	alimentos.
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•	 Adicionar	à	dieta	óleos	vegetais,	para	aumentar	o	valor	calórico	da	dieta.

•	 Manter	e	incentivar	o	aleitamento	materno,	se	a	criança	ainda	estiver	na	

fase	de	amamentação.	

•	 Complementar	a	dieta	com	vitaminas	e	ferro	de	acordo	com	a	prescrição	

médica,	alem	de	orientar	a	ingestão	destas	através	dos	alimentos	como:	

frutas,	verduras,	legumes,	carne,	leite	e	seus	derivados.

Atividade 6

Atende ao Objetivo 2 e à Competência 1

Relacione	a	segunda	coluna	de	acordo	com	a	primeira:

1) Desnutrição proteico-calórica leve ( ) Déficit acima de 40% do peso ideal

2) Desnutrição proteico-calórica  
moderada

( ) Deficiência acentuada de proteínas e 
calorias

3) Desnutrição proteico-calórica 
grave

( ) Déficit de 10% a 25% do peso ideal

4) Desnutrição proteico-calórica 
grave: marasmo

( ) Deficiência acentuada de proteínas 
levando a distensão abdominal, edema 
de face e de membros inferiores

5) Desnutrição proteico-calórica 
grave: Kuashiorkor

( ) Déficit de 25% a 40% do peso ideal

6) Kuashiorkor-marasmático ( ) A criança apresenta emagrecimento 
acentuado, aparência esfomeada, pele 
frouxa, costelas proeminentes

Resumo 

Como	 vimos,	 este	 tema	 tratou	 das	 doenças	 prevalentes	 na	 infância,	 que	

são	IRA,	diarreia,	desidratação	e	desnutrição,	bem	como	da	importância	da	

prevenção	como	forma	de	garantir	qualidade	de	vida	para	a	criança.	Esses	

assuntos	foram	abordados	na	seguinte	sequência:

•	 A	anatomia	e	fisiologias	do	aparelho	respiratório.

•	 Infecções	respiratórias	agudas	(IRA),	principais	causas	de	morte	de	crian-

ças	 até	 cinco	anos	de	 idade,	que	 se	manifestam	por	um	ou	mais	dos	
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seguintes	sinais	e	sintomas:	tosse	seca	ou	produtiva,	febre,	coriza,	pros-

tração,	obstrução	nasal	e	dor	de	garganta,	dor	de	ouvido,	secreção	puru-

lenta	no	ouvido,	dificuldade	para	respirar,	ruídos	respiratórios,	aumento	

da	frequência	respiratória,	tiragens	intercostais	e	subcostais.

•	 Doenças	diarreicas	–	considerada	a	perda	de	água	e	eletrólitos	nas	fezes	

maior	do	que	o	normal.	Classificadas	em	aguda,	persistente	ou	disente-

ria.	A	principal	complicação	da	diarreia	é	a	desidratação.

•	 Desidratação	–	perda	de	 líquidos	e	eletrólitos	acima	da	capacidade	de	

reposição	do	organismo	da	criança.

•	 Desnutrição	 proteico-calórica,	 causada	 por	 dieta	 inapropriada,	má	 ab-

sorção	de	nutrientes	e	anorexia.	Pode	ser	classificada	em	leve,	modera-

da	ou	grave,	sendo	que	esta	última	pode	ser	classificada	em	marasmo,	

Kuashiorkor	ou	Kuashiorkor-marasmática.

Respostas das atividades

Atividade1

a)	 Sim,	Luciana	apresenta	taquipneia.	Crianças	dessa	idade	que	estejam	com	

mais	de	50	incursões	respiratórias	por	minuto	têm	respiração	rápida.	

b)	 Não,	Alice	não	apresenta	taquipneia.	Crianças	dessa	idade,	que	estejam	

com	menos	de	40	incursões	respiratórias	por	minuto	não	têm	respiração	

rápida.	

c)	 Sim,	Rafael	apresenta	taquipneia.	Crianças	dessa	idade	que	estejam	com	

mais	de	60	incursões	respiratórias	por	minuto	têm	respiração	rápida.	

d)	 Não,	Pedro	Henrique	não	apresenta	taquipneia.	Crianças	dessa	idade	que	

estejam	com	menos	de	30	 incursões	respiratórias	por	minuto	não	têm	

respiração	rápida.	

e)	 Sim,	Bruna	apresenta	taquipneia.	Crianças	dessa	idade	que	estejam	com	

mais	de	50	incursões	respiratórias	por	minuto	têm	respiração	rápida.	
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Atividade 2

Os	 sinais	 e	 sintomas	 apresentados	 por	 uma	 criança	 com	 IRA	 são:	 tos-

se	 seca	ou	produtiva,	 febre,	 coriza,	prostração,	obstrução	nasal,	dor	de	

garganta,	dor	de	ouvido,	secreção	purulenta	no	ouvido,	dificuldade	para	

respirar,	ruídos	respiratórios,	aumento	da	frequência	respiratória,	tiragens	

intercostais	e	subcostais.	

Atividade 3

Diarreia	aguda	=	caso	dure	até	14	dias.

Diarreia	persistente	=	caso	perdure	por	mais	de	14	dias.

Disenteria	=	caso	apresente	sangue	ou	muco.

Atividade 4

De	acordo	com	os	sinais	e	sintomas,	a	classificação	do	estado	de	hidratação	

dessa	criança	é:	diarreia	com	desidratação.	Neste	caso,	o	plano	B	é	o	indi-

cado	para	a	 recuperação	de	 seu	estado	de	hidratação.	Os	procedimentos	

referentes	 a	 esse	 plano	 consistem	 na	 reidratação	 da	 criança	 com	 sais	 de	

reidratação	oral	(SRO).	A	quantidade	de	solução	ingerida	dependerá	da	sede	

da	criança,	que	deverá	receber	de	50	a	100	ml/kg/peso,	no	período	de	4	a	

6	horas.	Os	 lactentes	amamentados	com	leite	materno	deverão	continuar	

recebendo	o	leite	materno,	junto	com	o	SRO.	Já	as	crianças	com	outro	tipo	

de	alimentação	deverão	receber	somente	o	SRO.	Em	um	período	de	4	horas,	

a	 criança	deverá	 ser	 reavaliada	e	 se	persistirem	os	 sinais	de	desidratação,	

retornar	à	reidratação	oral	com	o	SRO	por,	mais	ou	menos,	2	horas.

Atividade 5

A	sequência	correta	das	respostas	das	lacunas	é:	V,	F,	V,	F	e	V.	

Atividade 6

A	ordem	correta	dos	parênteses	é:	3,	6,	1,	5,	2	e	4.	
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