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APRESENTAÇÃO

Em 2014, o curso de Enfermagem da Unioeste – Universidade Esta-

dual do Oeste do Paraná, Campus Cascavel-Paraná iniciou a segunda 

etapa em sua atuação no Programa Institucional de Iniciação à Do-

cência – Pibid/Capes.

No colégio onde se desenvolve a educação profissional técnica de nível 

médio são realizadas atividades com os alunos do curso Técnico em Enfer-

magem e de outros cursos profissionalizantes. Este sub projeto, vinculado ao 

projeto Pibid da Unioeste, conta com 24 bolsistas, dentre os quais, quatro 

se inseriram no Ensino Técnico em Enfermagem no CEEP - Centro Estadual 

de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto, na disciplina de Assistência de 

Enfermagem à Criança e Adolescente para produção deste material como re-

curso à disciplina. 

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, em sua versão de 2012 orientava 

que o curso Técnico em Enfermagem devia possuir carga horária mínima de 

1200 horas e que, dentre outras funções, atuasse na assistência de todas as 

faixas etárias. Os temas indicados como possíveis de serem abordados incluiam: 

Processos saúde–doença e seus condicionantes. Políticas de saú-

de. Anatomia, fisiologia, nutrição, farmacologia, microbiologia e 

parasitologia. Processo de trabalho, humanização, ética e legisla-

ção profissional. Fundamentos da enfermagem. Enfermagem ne-



RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DO CUIDADO 
À CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM4

APRESENTAÇÃO

onatológica, obstétrica, neuropsiquiátrica e UTI. Suporte básico à 

vida. Biossegurança (BRASIL, 2012a, p. 19).

Na nova versão do referido catálogo (BRASIL, 2014), os saberes inerentes 

a formação do Técnico em Enfermagem, não estão explicitadas, mas enten-

de-se que são condição para uma formação qualificada e que permita a este 

profissional desenvolver sua prática de forma competente.

O curso Técnico em Enfermagem do CEEP é desenvolvido na modalidade 

subsequente, conforme a resolução das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Profissional Técnica de Nível Médio a qual definiu esta modalidade 

de ensino como aquela “desenvolvida em cursos destinados exclusivamente 

a quem já tenha concluído o Ensino Médio” (BRASIL, 2012b, p. 3). Além do 

ensino médio concluído, a escola exige que o candidato à vaga possua a idade 

mínima de 18 anos.  

A disciplina de Assistência de Enfermagem à Criança e Adolescente possui 

como conteúdos: Política pública de atendimento à saúde da criança, História 

da pediatria, Organização, estrutura e funcionamento da unidade de pedia-

tria, Estatuto da criança e Adolescente, Administração de medicamentos em 

pediatria, Crescimento e Desenvolvimento da criança e adolescente, Puericul-

tura, Programa Assistência Integral e humanizada à saúde da criança e ado-

lescente, Afecções clínicas e cirúrgicas, Nutrição infantil, Apoio e diagnóstico 

em pediatria, Gravidez na adolescência, Prevenção de acidente na infância, 

Imunização, Recreação e ludoterapia.

A assistência à criança nem sempre recebeu a valoração que lhe é atribu-

ída atualmente; as mudanças que ela sofreu estiveram ligadas aos princípios 

da sociedade e ao conceito dado a criança. Na Idade Média, por exemplo, as 

crianças eram tratadas como adultos pequenos, conforme o passar do tempo 

evidenciaram-se as necessidades particulares das crianças (COLLET; OLIVEIRA; 

VIERA, 2010).

Hoje existem muitos programas voltados à saúde da criança, já que essa 

é uma das principais metas do Ministério da Saúde; o Projeto Mãe Canguru e 

o incentivo ao aleitamento materno têm contribuído significativamente para 
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diminuir o número de infecções hospitalares e o tempo de internamento. O 

percentual de crianças sem registros também caiu quando foram inseridos 

postos de registro de nascimento nas maternidades (BRASIL, 2005). 

Mesmo com todas as mudanças ainda há muito a fazer, pois apesar de 

ter se reduzido, a mortalidade infantil ainda é grande. Em muitos casos uma 

equipe de profissionais preparada e o encaminhamento ao serviço adequado 

contribuiria para diminuir essa taxa (BRASIL, 2005).

Um dos profissionais que atua diretamente na equipe assistindo a criança 

é o Técnico em Enfermagem, atualmente formado em cursos de educação 

técnica de nível médio, conforme determinações das legislações supra mencio-

nadas. Observa-se na realidade vivenciada dificuldades de acesso a materiais 

didáticos-pedagógicos especificamente produzidos para a formação dos pro-

fissionais em questão. Em face desta problemática e, em acordo com coorde-

nação do curso e professores da disciplina decidiu-se produzir material educati-

vo para subsidiar a ação docente. Esse material visa ser fonte de aprendizagem 

para os alunos, concretizando a proposta que se perseguiu neste projeto que 

culminou com a elaboração e divulgação do texto que se apresenta a seguir.

O projeto desenvolvido teve como objetivos: elaborar material pedagógico 

para subsidiar a ação docente na disciplina de Saúde da Criança e exercitar a 

competência para a elaboração de material pedagógico quanto a conteúdo, 

objetivos, metodologia e avaliação.

A proposta se desenvolveu através de estudo bibliográfico em fontes atu-

alizadas acerca dos temas que foram elaborados. Os alunos Pibid e as supervi-

soras Pibid, juntamente com as professoras da escola envolvida desenvolveram 

os conteúdos da disciplina de Assistência de Enfermagem à criança e ao ado-

lescente os quais representaram um consenso entre o que se prescreve nos 

referenciais bibliográficos específicos, a realidade vivenciada nos campos de 

atuação em que os alunos técnicos de enfermagem desenvolvem suas práticas 

durante a formação e a experiência profissional das professoras responsáveis 

pela disciplina. 

Além dos conteúdos ensaiou-se a elaboração de possíveis métodos/estra-

tégias de ensino que podem ser adequados para tratar dos temas elencados, 
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os quais em momento oportuno serão desenvolvidos pelo aluno na disciplina 

com acompanhamento das professoras da escola e da Universidade.
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Quando se fala em cuidado de Enfermagem na área da saúde, o 

imaginário popular muitas vezes desconhece que o para exercício 

desse cuidado requer uma equipe de Enfermagem, composta por 

Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem, os quais 

tentam diariamente, no cotidiano de caos instalado na saúde em nosso país, 

fazer o melhor que sabem e podem dentro das condições de trabalho, pelos 

seres que necessitam de cuidados.

Para entender a profundidade e abrangência do termo cuidar, reporta-se 

a alegoria de Higino:

Certa vez, atravessando um rio, Cuidado viu um pedaço de ter-

ra argilosa: cogitando, tomou um pedaço e começou a lhe dar 

forma. Enquanto refletia sobre o que criara, interveio Júpiter. O 

Cuidado pediu-lhe que desse espírito à forma de argila, o que ele 

fez de bom grado. Como Cuidado quis então dar seu nome ao 

que tinha dado forma, Júpiter proibiu e exigiu que fosse dado 

seu nome. Enquanto Cuidado e Júpiter disputavam sobre o nome, 

surgiu também a terra (tellus) querendo dar o seu nome, uma 

vez que havia fornecido um pedaço do seu corpo. Os disputantes 

tomaram Saturno como árbitro. Saturno pronunciou a seguinte 

decisão, aparentemente equitativa: ‘Tu, Júpiter, por teres dado o 
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espírito, deves receber na morte o espírito e tu, terra, por teres 

dado o corpo, deves receber o corpo. Como porém foi o Cuidado 

quem primeiro o formou, ele deve pertencer ao Cuidado enquan-

to viver. Como, no entanto, sobre o nome há disputa, ele deve 

se chamar ‘homo’, pois foi feito de humus (terra)’ (HEIDEGGER, 

1995, p. 263-4).

Com este texto da mitologia, se ilustra a importância do termo e o signifi-

cado que ele tem para a enfermagem, cujo objeto de trabalho está no cuidado 

dos seres humanos e de suas necessidades de saúde. Organizar o cuidado 

em saúde nos seus diferentes espaços de atuação, com distintos cuidadores, 

de muitas especificidades não é tarefa fácil. Manter uma equipe com foco 

no cuidado, preparada teoricamente e com habilidades práticas para prestar 

o cuidado requer um corpo de conhecimentos próprio da área Enfermagem.

Aos Enfermeiros cabe a responsabilidade de preparar, formar, dar supor-

te educacional permanente aos demais membros da equipe. Atividade esta 

desenvolvida na forma de cursos técnicos, quando da formação inicial, e nas 

atividades de educação permanente, quando das atualizações em serviço.

Para contribuir com essa formação inicial, que proporciona as condições 

teórico-práticas e a titulação aos Técnicos em Enfermagem, as colegas Rosa 

Maria Rodrigues e Solange Fátima Reis Conterno organizam a elaboração do 

texto que nos coube a honra de prefaciar, com simplicidade e ao mesmo tem-

po com riqueza de detalhes para auxiliar o profissional que está iniciando 

nessa nobre profissão.

O livro “Recurso didático pedagógico para subsídio ao ensino do cuidado 

à criança e adolescente para técnicos em enfermagem” reúne de forma clara, 

organizada, sucinta, os conhecimentos necessários ao Técnico em Enferma-

gem para o cuidado com a criança e adolescente. Os temas foram organizados 

de modo que o leitor apreenda que a atenção a saúde da criança é mais que 

a realização de cuidados técnicos, que é preciso compreende-la dirigida a um 

sujeito social, imerso em um contexto familiar e cultural próprio e sujeito a 

políticas públicas de saúde próprias às suas necessidades e especificidades. 
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Assim, os temas que envolvem a história da pediatria, políticas públicas 

para a saúde da criança, direitos da criança e do adolescente, humanização 

do cuidado a esse grupo, as características da unidade de pediatria, recreação 

da criança hospitalizada, cuidado da criança nas diversas afecções clínicas e 

cirúrgicas, as técnicas necessárias para o cuidado da criança, como o preparo 

e administração de medicamentos, prepara o profissional para a atuação na 

área pediátrica. Além disso, abrange o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento, a puericultura, as imunizações, a gravidez na adolescência, a 

prevenção de acidentes na infância e as ações do programa de saúde escolar, 

demonstrando a atuação do profissional técnico na atenção primária. 

O empenho do grupo formado por alunos PIBID, suas professoras super-

visoras e docentes da escola em que as atividades da formação do Enfermeiro 

licenciado são colocadas em prática possibilitou esse resultado. Parabenizamos 

as(os) autoras(es) pelo esforço na criação deste material educativo, que com 

certeza terá a capacidade de auxiliar o Técnico em Enfermagem em seus es-

tudos para atuar na área pediátrica com um olhar ampliado para a saúde da 

criança e adolescente.

Cascavel/PR, 31 de maio de 2016.

Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso e 
Cláudia Silveira Viera
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Ao final deste capítulo espera-se que você possa:

-  Conhecer e compreender a história da pediatria;
-  Conhecer programas destinados ao cuidado das crianças, criados ao 

longo da história.

C om a emergência da Revolução Industrial, primeiramente na In-

glaterra e depois em outros países europeus, no período compre-

endido entre os séculos XVIII a XIX, houve um deslocamento dos 

trabalhadores rurais para as cidades em busca de melhores condições de vida 

e de trabalho, fator que, dentre outros, desencadeou o aumento populacional 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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nas cidades. Com o crescimento acentuado de pessoas nos centros urbanos, 
com a falta de saneamento básico, com as condições precárias de trabalho nas 
fábricas tornou-se inevitável o convívio dos trabalhadores em ambientes impro-
visados, muitas vezes insalubres responsáveis pela proliferação de doenças in-
fectocontagiosas. Vale lembrar que além de contrair alguma doença, existia o 
perigo do uso das máquinas nas fábricas causando, muitas vezes, amputação 
de membros até mesmo em crianças, visto que elas trabalhavam juntamente 
com seus pais, principalmente na indústria têxtil, quando ajudavam nas máqui-
nas de tear, por exemplo (ROSEN, 1994).

Tendo em vista esse cenário, muitas crianças, que foram incorporadas ao 
trabalho industrial, não recebiam cuidados e não eram vistas em sua singula-
ridade, ou seja, elas eram tratadas da mesma forma que os adultos. Há de se 
ressaltar que as condições de trabalho, moradia, alimentação, higiene e muitas 
outras eram precárias, favorecendo o adoecimento cada vez mais frequente 
dessas crianças. Segundo Collet; Oliveira e Viera (2010), no final do século XIX, 
quando a criança começou a receber cuidados gerais houve a troca destes por 
um auxílio sistematizado, tanto no que tange as questões como disciplina, 
alimentação e estudos, quanto nas questões de vestuário. No entanto, para 
que houvesse tais cuidados, foi necessária uma mudança familiar no que diz 
respeito ao papel dos pais, estabelecendo novos princípios.   

Partindo da necessidade de um cuidado individualizado para as crianças, 
surgiu ainda no século XVIII, a Pediatria, sendo esta não só uma especialidade 
médica, mas também uma oferta de assistência social. Ainda nesse contexto 
emergiu a Puericultura2 que, através do cuidado com a higiene tanto corpo-
ral, como do ambiente e da alimentação, possibilita o acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento da criança de maneira fisiológica e saudável 
(ROCHA; LIMA; SCOCHI, 1997). 

Para Pereira (2006), a pediatria3 no Brasil, foi organizada, tendo como base 

2 “A Puericultura ocupa-se da infância normal, da promoção da saúde e prevenção da doença na criança. Relaciona a 
evolução da criança, nos aspectos físicos, sociais e psíquicos, com o ambiente onde ela está inserida e com o com-
portamento das pessoas que lhe prestam cuidados nas etapas do seu desenvolvimento” (CEARÁ, 2002, p. 16).

3  “Esclarece o mesmo verbete (Pediatria) que esse processo – de determinação de que a especialidade médica 
Pediatria se afirmaria na medicina científica enquanto que a Puericultura seria relegada a enfermeiras, técni-
cas auxiliares e a jardins de infância – seria” o resultado de exigência do colégio de médicos por ocasião da 
‘profissionalização da medicina francesa no século XIX’” (PEREIRA, 2006, p. 64).
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a história de outras especialidades ainda em desenvolvimento, entre o século 

XIX e XX. No entanto, ela destina-se ao cuidado de uma etapa da vida, não se 

restringindo ao cuidado de uma doença específica, ou para algum segmento 

do corpo, como por exemplo, a oftalmologia que trata dos olhos. Partindo-se 

desse ponto de vista, a pediatria nada mais é que uma especialidade singular, 

pois ela pensa na particularidade do corpo infantil e nas diferenças em relação 

ao corpo adulto, sendo assim ela não deve segmentar o corpo. 

Com a emergência da enfermagem moderna na Inglaterra, quando Florence 

Nightingale em 1860, fundou sua escola que se tornaria referência para a forma-

ção de enfermeiras no mundo, as ações de cuidado à criança ganharam maior 

notoriedade pois, para Nightingale, ações como recreação e ar puro deveriam 

fazer parte do cuidado direcionado às crianças (ROCHA; LIMA; SCOCHI, 1997). 

Na década de 1920, com a criação da enfermagem moderna no Brasil 

seguindo o modelo do sistema Nightingale, as enfermeiras tinham como fun-

ção dar assistência as gestantes, orientando-as quanto aos cuidados com a 

gravidez, parto, pós-parto, puerpério, e cuidado com seus filhos. Elas, além de 

atuarem nos consultórios infantis, também realizavam visitas em domicílios às 

famílias, sendo esta uma das ações do Serviço de Higiene Infantil do Departa-

mento Nacional de Saúde Pública (DNSP)4 (OLIVEIRA, 2000).

Ainda nesta época, o tratamento das doenças se dava em detrimento da 

sua prevenção, fato que contribuía para que a assistência médica individual e 

hospitalar prevalecesse sobre a assistência médica coletiva e de saúde pública. 

Em relação a isso houve um cuidado sistematizado oferecido às crianças e 

também permitiu a prática de internação hospitalar das mesmas. Vale ressal-

tar que no âmbito da assistência, a enfermagem progrediu em uma trajetória 

relacionada com a medicina (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).

No Brasil nos anos de 1930, o modelo curativo originado pelo movimen-

to trabalhista, influenciava no cuidado com a criança, resultando então em 

uma medicina previdenciária, embora houvesse a predominância de ações de 

prevenção. Entre as décadas de 1930 e 1950, constatou-se a criação de hospi-

4  O DNSP foi criado em 1922 por Carlos Chagas para organizar, em nível federal, as ações de saúde pública 
no Brasil.
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tais especializados para o atendimento à criança no âmbito federal e estadual 

(OLIVEIRA, 2000). Ainda durante esta época, houve a criação do primeiro pro-

grama estatal, o qual garantia proteção à mãe, as crianças e aos adolescentes, 

sendo este desenvolvido entre 1937-1945. O Departamento Nacional de Saú-

de do então Ministério da Educação e Saúde (MES) desenvolvia as atividades 

desse programa, sendo intermediado pela Divisão de Amparo à Maternidade 

e à Infância. Logo em 1940, todas as atividades ficaram a cargo do Departa-

mento Nacional da Criança (DNCr) (BRASIL, 2011).

No entanto, na metade dos anos de 1960 houve mudanças administra-

tivas em diferentes setores, em decorrência da ditadura implantada no país, 

sendo uma delas no campo da saúde com a desativação de vários órgãos, 

dentre eles o Departamento Nacional da Criança (DNCr). Vale lembrar que 

este Departamento era exclusivo para o atendimento de crianças, sendo es-

sencialmente de caráter normativo em relação às ações de prevenção, ten-

do pouca ou nenhuma importância no contexto hospitalar (OLIVEIRA, 2000). 

Com o encerramento do DNCr no ano de 1969, foi criada a Coordenação de 

Proteção Materno-Infantil (CPMI) em 1970, a qual era responsável por orien-

tar, coordenar, auxiliar, planejar, fiscalizar e controlar as ações de proteção à 

maternidade, à infância e à adolescência (BRASIL, 2011).

O Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil foi instituído em 1975, 

com a intenção de auxiliar na diminuição da morbimortalidade da criança e da 

mulher. Os principais objetivos do programa eram:

•	 Concentrar recursos financeiros;

•	 Preparar a infraestrutura de saúde; 

•	 Melhorar a qualidade da informação; 

•	 Estimular o aleitamento materno;

•	 Garantir suplementação alimentar para a prevenção da desnu-

trição materna e infantil;

•	 Ampliar e melhorar a qualidade das ações dirigidas à mulher 

durante a gestação, o parto e o puerpério, e à criança menor 

de 5 anos (BRASIL, 2011, p. 12).
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Já em 1976, a Coordenação de Proteção Materno-Infantil passou a deno-

minar-se Divisão Nacional de Saúde Materno-Infantil (DINSAMI). Com isso, ela 

se tornou responsável pela assistência à mulher, à criança e ao adolescente, 

sendo ligada à Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde em nível 

central (BRASIL, 2011).

Após a Declaração de Alma-Ata5, o Ministério da Saúde instituiu, em 1978, 

o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança – PAISC. Neste cenário 

despontou a necessidade da atuação de profissionais, dentre eles a enfer-

magem, cuja participação efetiva “junto à população infantil ocorreu através 

da atuação em serviços de diferentes regiões do país, desenvolvendo como 

atividade prioritária a consulta de enfermagem, principalmente até cinco anos 

de idade, entre outras” (OLIVEIRA, 2000, p. 16). As principais ações deste pro-

grama eram: “PAISC: crescimento e desenvolvimento; controle das diarreias e 

desidratação; controle das infecções respiratórias agudas (IRA); prevenção e 

manejo do recém-nascido de baixo peso; prevenção de acidentes e intoxica-

ções; assistência ao recém-nascido” (BRASIL, 2011, p. 14).

A partir da efetivação do SUS em 1990, novas mudanças foram realizadas, 

e em 1995 criou-se o Programa de Redução da Mortalidade Infantil (PRMI), 

sendo este de iniciativa do Hospital Amigo da Criança, tendo como principal 

objetivo o incentivo ao aleitamento materno com o intuito de reduzir as taxas 

de morbimortalidade das crianças. Foi instituído também em 1998 pelo MS, 

o Método Mãe-Canguru, também chamado de Atenção Humanizada ao Re-

5  “A Declaração de Alma-Ata reafirma enfaticamente que a saúde é um direito humano fundamental, e que 
a consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais importante meta social mundial, cuja realização 
requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde. Reafirma, também, 
que a promoção e proteção da saúde dos povos é essencial para o contínuo desenvolvimento econômico 
e social e contribui para a melhor qualidade de vida e para a paz mundial, sendo direito e dever dos povos 
participar individual e coletivamente no planejamento e na execução de seus cuidados de saúde. Enuncia 
em seu bojo, ao tecer considerações sobre os cuidados primários de saúde, que estes constituem a chave 
que permitirá que todos os povos do mundo atinjam um nível de saúde que lhes permita levar uma vida 
social e economicamente produtiva, representando o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e 
da comunidade com o sistema nacional de saúde. E como tal, devem ter em vista os principais problemas de 
saúde da comunidade, proporcionando serviços de proteção, prevenção, cura e reabilitação, conforme suas 
necessidades. Chama ainda a atenção para que todos os governos cooperem num espírito de comunidade 
e serviço, para assegurar os cuidados primários de saúde a todos os povos, uma vez que a consecução da 
saúde do povo de qualquer país interessa e beneficia diretamente todos os outros países” (BRASIL, 2002, p. 
33).



RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DO CUIDADO 
À CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 21

HISTÓRIA DA PEDIATRIA

cém-Nascido de Baixo Peso, tendo por objetivo aumentar as chances de vida 

de prematuros e dos neonatos (TRAPÉ; FUJIMORI; BERTOLOZZI, 2009 apud 

COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).

Segundo Collet; Oliveira e Viera (2010, p. 10-11) seguindo o mesmo ob-

jetivo de diminuir a mortalidade infantil, em 1996 houve a implantação da 

Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), cujos principais 

objetivos eram:

•	 reduzir a mortalidade por doenças prevalentes nas crianças 

menores de 5 anos, especificamente das mortes decorrentes 

de infecções respiratórias agudas, diarreias e desnutrição;

•	 reduzir o número e a gravidade de casos de infecções respirató-

rias agudas, diarreias, desnutrição, além de agravos permanentes;

•	 melhorar a qualidade da atenção à criança nos serviços de saú-

de, diminuindo o uso de tecnologias inadequadas de diagnós-

tico e tratamento;

•	 introduzir ações de promoção e prevenção da saúde infantil na 

rotina de atenção dos serviços de saúde e expandir a atenção 

integrada no nível comunitário.

Como exposto, antigamente a criança não era vista como tal, no entanto 

com o passar dos anos essa questão foi se transformando e a criança aos 

poucos foi ganhando atenção específica e reconhecimento. Houve também 

um progresso relacionado ao cuidado com a saúde infantil, isso se deu graças 

às políticas que foram trabalhadas ao longo do capítulo, além de várias outras 

que contribuíram para a melhoria da saúde das crianças e dentre tantas, a 

redução da mortalidade infantil (ARAÚJO, et. al, 2014). Para que esse cuidado 

seja efetivo ainda segundo Araújo et al. (2014, p. 1005):

Os profissionais de saúde envolvidos no cuidado à criança devem 

desenvolver suas atividades, tendo por base implementar as políticas 

públicas vigentes que garantam a qualidade da atenção à população 

infantil. Esta atuação inclui, desde a qualificação do aconselhamento 
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para uma vida sexual saudável com os adolescentes, destaque para o 

espaço escolar como campo de promoção da saúde, passando pelo 

pré-natal, parto e cuidados imediatos com o recém-nascido, buscan-

do a diminuição dos agravos no período perinatal.

A partir do exposto notou-se a importância da pediatria na história da saú-

de da criança, principalmente para que a mesma fosse reconhecida como tal. 

Tendo em vista as inúmeras características próprias das crianças, a fragilidade 

é a que mais se destaca. Portanto é importante que a criança seja tratada 

como um ser único, levando-se em consideração as suas particularidades, suas 

limitações e suas necessidades enquanto criança. 

Sugestões de metodologias e recursos:

-  Aulas teóricas expositivas e dialogadas, com o uso de recursos au-
diovisuais e materiais (imagens, figuras, vídeos, quadro negro/bran-
co, giz/caneta, etc.);

-  Atividades em grupos para discussão acerca do tema.
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Ao final deste capítulo espera-se que você possa:

-  Entender o que são políticas públicas;

-  Compreender seu surgimento e trajetória;

-  Reconhecer as principais políticas públicas voltadas para criança e 

adolescente.

Entende-se por políticas públicas, as diretrizes, os princípios que direcio-

nam a ação do poder público, as regras e os procedimentos definidos para 

articular as relações entre poder público e sociedade. São mediações entre 

os sujeitos que compõe uma sociedade e o Estado. Devem ser claras, “[...] 

sistematizadas e registradas em documentos (leis, programas, linhas de finan-

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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ciamentos) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de re-

cursos públicos” (TEIXEIRA, 2002, p. 2). 

As primeiras políticas dirigidas ao controle social tiveram início durante o 

período das mudanças sociais, econômicas e políticas que aconteciam na Euro-

pa no século XVIII, juntamente com a criação da medicina social. Essas políticas 

davam atenção maior a criança, a higiene e a família. O Estado precisava de 

força de trabalho, condição necessária para o desenvolvimento que auxiliaria no 

desenvolvimento do capitalismo, sendo assim as políticas de saúde tinham papel 

importante nesse contexto não só para o benefício da população, mas também 

para o Estado. Nesse período, dentre outras ações, o parto foi institucionalizado 

e usado como ação do Estado para obtenção do domínio sobre a taxa popula-

cional. Essas situações deram início a uma maior assimilação sobre o processo 

de saúde ligado a gestante e a criança, assentindo a evolução de estudos e a 

ampliação da saúde destinada a esse público (SANTOS NETO et al., 2008).

No âmbito brasileiro, a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensão 

(CAPs), através da Lei nº 4.682 de 24 de janeiro 1923, elaborada pelo Depu-

tado Eloy Chaves de início voltadas para os trabalhadores das ferrovias, e em 

seguida aos marítimos e portuários, ofereciam aos seus beneficiados, não só 

serviços de aposentadoria, mas também a disponibilização de medicamentos 

e auxílio médico (FINKELMAN, 2002). 

Segundo Nagahama e Santiago (2005) foi na década de 1940, que o Brasil 

passou a dar maior atenção à saúde materno-infantil, com a criação do Departa-

mento Nacional da Criança (DNCR) que tinha como foco promover a articulação 

entre os programas de saúde pública com as ações realizadas, fosse por serviços 

públicos ou privados, em benefício à criança, adolescente e gestante.

Na atualidade, segundo Frota et al. (2010) várias políticas destinadas a 

saúde da criança estão aprovadas, porém nota-se a importância de projetos 

que atuem desde o início da vida, já que alguns índices, muitas vezes, se mos-

tram insatisfatórios. Sendo assim, essas ações devem permanecer por todas as 

etapas da vida, esperando que não auxilie a criança exclusivamente no âmbito 

da saúde, mas na sua educação, em seu convívio social e em todo seu cresci-

mento e desenvolvimento.
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É sobre o elenco de políticas públicas estatais que trata este tópico de 

estudo abordando: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Programa de 

Assistência Integral a Saúde da Criança (PAISC) e Agenda de Compromissos 

Para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil.

Estatuto da Criança e do Adolescente

O ECA tornou-se vigente em 1990 pela Lei Federal 8.069, assumindo o 

lugar do Código de Menores e sua aplicação centra-se na defesa da seguran-

ça e do crescimento saudável da criança e do adolescente. Nesse contexto, a 

família está inserida com papel importante de protetor principal, assim como 

dispõe de direitos e deveres estabelecidos no estatuto (BRASIL, 2003). A crian-

ça e o adolescente têm como direito crucial a saúde e a vida e devem ser vistos 

de forma integral, envolvendo todos os períodos do seu crescimento, inclusive 

antes do nascimento, interligando diretamente a saúde materna com a infantil 

através de ações destinadas a gestante (FROTA et al., 2010).

“O Estatuto prevê como fiscalizadores desses direitos o Conselho dos Direi-

tos da Criança e do Adolescente (atua nos níveis federal, estadual e municipal) 

e o Conselho Tutelar (atua nos municípios)” (BRASIL, 2003, p. 135). Porém, 

mesmo com as leis e os agentes de fiscalização ainda ocorre o abuso do tra-

balho infantil, violências físicas, sexuais e psicológicas entre outras situações. 

O detalhamento do Estatuto da Criança e do Adolescente será tratado em 

capítulo específico.

Programa de Assistência Integral a Saúde da Criança 
(PAISC) e Agenda de Compromissos Para a Saúde Integral 
da Criança e Redução da mortalidade Infantil

O PAISC foi criado pelo Ministério da Saúde na década de 1980, com o 

intuito maior de diminuir a morbimortalidade de crianças com a idade de 0 a 5 
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anos através de ações específicas como: o acompanhamento do crescimento 

e do desenvolvimento como metodologia para organização da assistência à 

criança; promoção do aleitamento materno e orientação a alimentação no 

primeiro ano de vida; aumento dos níveis de cobertura vacinal de acordo com 

as normas técnicas do Ministério da Saúde; identificação precoce dos proces-

sos patológicos, favorecendo o diagnóstico e tratamento oportunos, além de 

promoção a educação, destacando a importância da família nas atividades de 

assistência à criança (BRASIL, 1984). A intenção da proposição desse progra-

ma pelo Ministério da Saúde foi de mudar o atendimento centrado no modelo 

curativo/biomédico para o atendimento integral a ser oferecido pelos serviços 

na área da saúde da criança (NOVACZYK; DIAS; GAÍVA, 2008).

Mesmo com as mudanças e melhorias que ocorreram devido às políticas 

de saúde ao longo dos anos, os indicadores apontam que muita coisa pode 

ser mudada para a assistência integral a criança. Por exemplo, a mortalidade, 

ainda que tenha diminuído nos últimos anos, continua presente na realidade 

do país, isso poderia ser mudado se a equipe de profissionais estivesse mais 

hábil, para certos atendimentos e também, com o desenvolvimento nos ser-

viços públicos de saúde. Visando abordar essa problemática o Ministério da 

Saúde criou, em 2004, a Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da 

Criança e Redução da Mortalidade Infantil (BRASIL, 2004).

A Agenda de Compromissos tem como linhas de cuidado da atenção inte-

gral da saúde da criança e redução da mortalidade infantil:

- Ações da saúde da mulher: atenção humanizada e qualificada pela 

qual a mulher é orientada quanto a métodos anticoncepcionais e de proteção 

a doenças sexualmente transmissíveis, violência, gravidez na adolescência, de-

sejada e indesejada, com alto risco;

- Ações de atenção humanizada e qualificada à gestante e ao recém-
nascido: conjunto de ações básicas e de média complexidade, visando a ges-

tante e o recém-nascido e englobando a busca dessa mulher na territorializa-

ção (implantação dos Programas de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde 

da Família), suporte minimamente essencial para o atendimento;
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- Triagem neonatal - teste do pezinho: o teste do pezinho deve ser de 

conhecimento público, quanto a ser realizado no 5º dia após o nascimento 

e que doenças ajuda a diagnosticar (hipotireoidismo, fenilcetonúria, anemia 

falciforme e fibrose cística);

- Incentivo ao aleitamento materno: essa ação possui um tripé de 
apoio o estímulo ao aleitamento materno nas unidades básicas de saúde: 
pré-natal, na sala de parto e maternidade e após a alta da maternidade. As leis 

nacionais garantem proteção a amamentação no sentido de orientação, licença 

maternidade, direito à uma hora de intervalo no trabalho para amamentar;

- Incentivo e qualificação do acompanhamento do crescimento e de-
senvolvimento: toda criança tem que ganhar o Cartão da Criança onde é 

registrado o acompanhamento do desenvolvimento feito de 0 a 6 anos de 

idade. Nesse registro contém o peso, altura, desenvolvimento, vacinação e 

intercorrências, o estado nutricional, e o cuidador recebe orientações com 

relação à saúde da criança;

- Alimentação saudável e prevenção do sobrepeso e obesidade in-
fantil: iniciada com o leite materno, passando pelas orientações de introdução 

de outros alimentos e abordagem da criança pela equipe de saúde, objetivan-

do a estimulação de hábitos saudáveis;

- Combate à desnutrição e anemias carenciais: devem ser feitas orien-

tações alimentares desde a amamentação, vitaminas e ferro como maneira de 

prevenção para baixo-peso e prematuros. Auxílio também para gestantes, para 

as mães que estão amamentando e lactentes com baixo peso;

- Imunização de mulheres e crianças: Mulheres: realização de vacinas 

em mulheres em idade fértil com a dupla adulta e tríplice viral; vacinação 

contra hepatite B na faixa etária de até 19 anos; vacinação de gestantes com 

a vacina dupla adulto em casos de ausência de esquema vacinal, esquema va-

cinal incompleto, ou completado há mais de 5 anos, completar esquema com 

a dupla adulto e tríplice viral no pós-parto e pós-aborto, se o esquema vacinal 

não estiver completo.

Crianças: vacinação contra hepatite B nas primeiras 12 horas de vida do re-

cém-nascido. Sendo indicado como necessidade de aplicação de imunoglobulina 
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anti hepatite B nos casos de recém-nascidos de mãe HBs Ag positivo também 

nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido; vacinar 100% da população 

menor de 1 ano nos municípios de área endêmica e de área de transição contra 

febre amarela; vacinação com o BCG ID de preferência na maternidade, atin-

gindo cobertura de 90% das crianças; Completar esquema básico de vacinação 

da criança, visando atingir 95% da população menor de 1 ano vacinada contra: 

poliomielite (VOP), tétano, coqueluche e com 1 ano vacinada contra a rubéola, 

caxumba e sarampo (tríplice viral). Manter a agenda de Compromissos para a 

Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil 27 Linhas de cuida-

do da Atenção Integral da Saúde da Criança e Redução da Mortalidade Infantil 

difteria e haemófilos B (tetravalente) e hepatite B (Brasil, 2004).

- Atenção às doenças prevalentes (principalmente diarreias, sífilis e 
rubéola congênitas, tétano neonatal, HIV/AIDS, doenças respiratórias/
alergias): doenças respiratórias e disentéricas ainda levam muitas crianças ao 

internamento e ao óbito. O programa de Atenção às Doenças Prevalentes na 

Infância (AIDPI) é de extrema importância para o auxílio na constatação de 

sintomas para condução a devida assistência que a criança irá precisar;

- Atenção à saúde bucal: a gestante deve ter assistência bucal durante 

a gravidez já no primeiro trimestre a fim de evitar problemas para a saúde da 

criança logo após o nascimento. Conforme o acompanhamento, as orienta-

ções devem ser fornecidas com base na alimentação, aleitamento materno, 

higiene bucal, tanto da gestante quanto da criança;

- Atenção à saúde mental: de grande importância o acompanhamento 

da mãe durante o período da gravidez e a inserção da criança no ambiente 

familiar e social desde o nascimento;

- Prevenção de acidentes, maus-tratos/violência e trabalho infantil: 
além das orientações para prevenção de acidentes, estão envolvidos todos os 

tipos de violência e negligência que possa atingir a criança. Os profissionais de 

saúde devem estar capacitados para identificação de qualquer sinal de violên-

cia e também para proceder com o manejo necessário.

- Atenção à criança portadora de deficiência: a princípio, o atendimento a 

criança portadora de deficiência deve contar com uma equipe multidisciplinar para 
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evitar ou tentar minimizar a possibilidade de sequelas que vir a ter, assim como 

estar apta a identificar os sinais de uma provável deficiência (BRASIL, 2004). 

Em 11 de dezembro de 2014 foi aprovado a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Criança (PNAISC), pela Comissão Intergestores Tripartite 

(CIT). A aprovação do PNAISC passou pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA), também pelo Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), e por fim pela CIT. O documento tem como objetivo facilitar 

o entendimento da assistência à atenção integral à saúde da criança para as 

equipes de profissionais da área da saúde e administradores a nível estadual e 

municipal (BRASIL, 2014).

Sugestões de metodologias e Recursos

-  Aula com exposição dialogada;
-  Construir quadro síntese sobre as doenças prevalentes na infância. 

A sala será dividida em grupos e cada grupo ficará responsável por 
pesquisar uma doença e trazer um cartaz com informações mais 
importantes, o cartaz será fixado na sala de aula juntamente com 
outros, formando um quadro síntese;

-  Estudo dirigido;
- Seminário com debate.
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1
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Solange de Fátima Reis Conterno
Leilane Guis

Ao final deste capítulo espera-se que você possa:

-  Conhecer os objetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente;
-  Identificar os principais direitos e deveres da criança, do adolescente 

e dos seus responsáveis;
-  Reconhecer as responsabilidades do poder público quanto a criança 

e adolescente;
-  Compreender os marcos e a trajetória das Conferências Nacionais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Essa parte de seu material de estudo se destina ao conhecimento do Esta-

tuto da Criança e adolescente (ECA). Como já indicado, no item sobre as po-

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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líticas de saúde dedicadas a criança e ao adolescente, sua aprovação ocorreu 

pela Lei Federal de 8.069 de 1990. O Estatuto passou, desde então, a orien-

tar a relação da família e da sociedade com crianças e adolescentes visando 

protegê-las e garantir seu crescimento e desenvolvimento saudável e livre de 

violências de qualquer natureza. A seguir será detalhado o ECA para seu co-

nhecimento e identificação de situações relevantes dentre as quais, algumas 

exigem posicionamento dos profissionais de saúde. O capítulo apresenta além 

dos direitos da criança e do adolescente, as obrigações dos pais ou responsá-

veis, as obrigações do poder público e a trajetória das Conferências Nacionais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, já realizadas.

Conhecer e atentar-se para os direitos das crianças e dos adolescentes 

é tarefa inerente ao processo de formação de trabalhadores em saúde. Não 

se pode passar pelos bancos escolares sem sensibilizar-se, por meio de um 

processo de formação que oferte ferramentas, para promover a assistência 

no amplo contexto social em que crianças e adolescentes se inserem. Por isso 

estude atentamente as indicações legais para atenção a este grupo específico.

Direitos da criança e do adolescente

O Estatuto da Criança e Adolescente compreende que crianças são indiví-

duos de até doze anos não completos, e adolescentes aqueles que tenham de 

doze a dezoito anos. À criança e ao adolescente são garantidos todos os direitos 

básicos, sendo que cabe ao poder público, a família e a sociedade oferecer-lhes, 

assim como assegurar seu resguardo a qualquer tipo de violência. Esses direitos 

são concedidos através de políticas públicas que vão, desde a gestação até o 

seu nascimento (BRASIL, 2012), sendo assim, a gestante tem suas garantias 

também previstas pelo ECA: 

Art. 8º É assegurado à gestante, através do Sistema Único de 

Saúde, o atendimento pré e perinatal. 

§ 1º A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendi-
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mento, segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos 

princípios de regionalização e hierarquização do Sistema. 

§ 2º A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo 

médico que a acompanhou na fase pré-natal. 

§ 3º Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à ges-

tante e à nutriz que dele necessitem. 

§ 4º Incumbe ao poder público proporcionar assistência psico-

lógica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive 

como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado 

puerperal. 

§ 5º A assistência referida no § 4o deste artigo deverá ser tam-

bém prestada a gestantes ou mães que manifestem interesse em 

entregar seus filhos para adoção (BRASIL, 2012, p. 12). 

Segundo Peduzzi e Anselmi (2004), a atuação do Técnico em Enferma-

gem às gestantes e puérperas não se resume aos procedimentos técnicos em 

si, mas abarca educação em saúde, incentivando e orientando as mães ao 

aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade, aos cuidados em 

geral após a gravidez e com o bebê.

De acordo com o Artigo 15 do ECA (BRASIL, 2012), a criança e o ado-

lescente têm a garantia de ser livre, ser tratado com consideração e decência 

como lhe é assegurado pela Constituição Civil. O Artigo 16 especifica os direi-

tos da criança e do adolescente com relação à liberdade: 

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 

ressalvadas as restrições legais; 

II - opinião e expressão; 

III - crença e culto religioso; 

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 

V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 

VI - participar da vida política, na forma da lei; 

VII - buscar refúgio, auxílio e orientação (BRASIL, 2012, p. 10).
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O Artigo 17 do ECA trata da criança e do adolescente de ser respeitado, 

sendo assim, não podem sofrer violação em sua integridade seja de forma físi-

ca, psicológica e de princípios, “[...] abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos 

pessoais” (BRASIL, 2012, p. 10).

Às crianças e aos adolescentes é assegurado o direito de ser concebido, 

crescer e ser instruído por sua família (em alguns casos família substituta), 

viver em sociedade e afastado de pessoas dependentes de drogas ilícitas (BRA-

SIL, 2012).

“A violência é, antes de tudo, uma violação dos direitos humanos funda-

mentais; manifesta-se sob diversas formas, nos mais diferentes espaços e em 

todas as classes sociais, afetando a saúde e a qualidade de vida das pessoas” 

(NISKIER, 2012, p. 12). Segundo Saliba et al. (2007), a partir da implantação 

do ECA, toda violência deve ser, mesmo que não confirmada, notificada estan-

do o profissional de saúde, sob risco de punição, no caso de negligenciar essa 

ação. Ao notificar, o profissional encontra-se protegido por quebrar o sigilo e a 

denúncia será feita para o conselho tutelar; o profissional de saúde deve saber 

avaliar toda a situação e não se ater unicamente aos sinais de agressão física. 

Porém, segundo os autores, estudos indicam a falta de preparo dos profissio-

nais para atuar frente a essas circunstâncias. 

De acordo com o Artigo 53 do Estatuto (BRASIL, 2012), à criança e ao 

adolescente é assegurado a educação tendo em vista a sua formação como 

um todo, além do direito a uma escola gratuita perto de sua casa, de ter um 

bom tratamento por parte de seus formadores e de atuar em associações de 

estudantes.

Com relação ao trabalho, nos Artigos 60 e 62 (BRASIL, 2012) determina-se 

que adolescentes com menos de 14 anos de idade só podem trabalhar como 

aprendizes, esse tipo de trabalho se encaixa na educação técnico-profissional.

Para o Tribunal Superior do Trabalho, o menor aprendiz só poderá tra-

balhar em locais cujas situações não interfiram em sua rotina na escola, na 

família, no seu crescimento e desenvolvimento sadio. As instituições respon-

sáveis por formar o técnico-profissional fazem parte dos Serviços Nacionais de 
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Aprendizagem, sendo a formação industrial o SENAI, comercial SENAC, rural 

SENAR, transporte SENAT e cooperativismo SESCOOP. Para trabalhar, o menor 

deve ter no mínimo 14 anos e ter um monitor que analise suas atividades, para 

que sejam respeitados seus direitos e deveres (BRASIL, 2013).

O Título III do ECA aborda a Prática de Ato Infracional, os diretos individu-

ais, as garantias processuais, as medidas socioeducativas, a advertência, a obri-

gação de reparar o dano, a prestação de serviços a comunidade, a liberdade 

assistida, o regime de semiliberdade, a internação e da remissão.

“Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contraven-

ção penal” (BRASIL, 2012, p. 40). Adolescentes menores de dezoito anos de 

idade, não são penalmente responsáveis por seus atos, serão então suscetíveis 

as condições mencionadas no ECA; a idade a ser avaliada no processo será a 

idade do adolescente no dia da infração (ARTIGO 104, BRASIL, 2012).

O adolescente tem direito a liberdade, a não ser que seja dado o fla-

grante ou que tenha ordem documentada pela autoridade responsável; assim 

como deve estar ciente de todos os seus direitos. Imediatamente, a família ou 

responsável pelo adolescente deverá ser informada do local onde o mesmo 

foi detido, sendo que o adolescente terá a sua libertação instantaneamente 

avaliada, do contrário até que seja decidida sua determinação, o adolescente 

poderá ficar em internamento por até quarenta e cinco dias (ARTIGOS 106; 

107 e 108, BRASIL, 2012).

Quando o adolescente for acusado por ter cometido algum ato infracional 

o Estatuto indica que: 

Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as se-

guintes garantias: 

I - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, 

mediante citação ou meio equivalente; 

II - igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com 

vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à 

sua defesa; 

III - defesa técnica por advogado; 
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IV - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na 

forma da lei; 

V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade compe-

tente; 

VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em 

qualquer fase do procedimento (BRASIL, 2012, p. 41).

Dada a comprovação da ocorrência, a ação que será designada variará, de 

acordo com as condições do adolescente em desempenhá-la, a situação e o 

nível de seu delito (BRASIL, 2012). 

Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre 

outros, os seguintes: 

I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério 

Público; 

II - peticionar diretamente a qualquer autoridade; 

III - avistar-se reservadamente com seu defensor; 

IV - ser informado de sua situação processual, sempre que solici-

tada; 

V - ser tratado com respeito e dignidade; 

VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais 

próxima ao domicílio de seus pais ou responsável; 

VII - receber visitas, ao menos, semanalmente; 

VIII - corresponder-se com seus familiares e amigos; 

IX - ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pes-

soal; 

XI - receber escolarização e profissionalização; 

XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer: 

XIII - ter acesso aos meios de comunicação social; 

XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde 

que assim o deseje; 

XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local 

seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porven-

tura depositados em poder da entidade; 
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XVI - receber, quando de sua desinternação, os documentos pes-

soais indispensáveis à vida em sociedade (BRASIL, 2012, p. 45).

Com base no Artigo 141 do ECA, a criança ou adolescente tem direito a 

comunicação com Ministério Público, Poder Judiciário ou Defensoria Pública 

(BRASIL, 2012). 

Obrigações dos pais e/ou responsável e da sociedade perante 
a criança e ao adolescente

Conforme o Artigo 18 do ECA “É dever de todos velar pela dignidade 

da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desu-

mano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor” (BRASIL, 2012, p. 

10). E, com base no Artigo 22, os pais ou responsáveis têm a obrigação de 

assegurar a saúde dos filhos, a formação e o desempenho das medidas jurí-

dicas (BRASIL, 2012). No Artigo 25, a família natural é definida como aquela 

constituída pelos pais ou pai/mãe e sua prole (BRASIL, 2012).

De acordo com Seção III, subseção I, no Artigo 28 (BRASIL, 2012), que 

trata das disposições sobre a família substituta, a criança só será situada em 

tal lar perante guarda, tutela ou adoção; tendo direito, de ser atendida por 

profissionais médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e 

serviço social (equipe interprofissional).

No Artigo 33, Secção III, subseção II (BRASIL, 2012) registra-se que, ao 

assumir a guarda, o seu possuidor deve fornecer a criança e/ou adolescente 

apoio financeiro, de integridade e de educação, e o mesmo, a partir do mo-

mento que lhe é concedido a guarda da criança tem permissão de se contra-

por às decisões até mesmo dos pais da criança.

De acordo com o Artigo 40, Seção III, subseção IV (BRASIL, 2012), com relação 

à adoção, no caso de adolescentes, com mais de dezoito anos, estes só poderão 

ser adotados se já tiverem vínculo (guarda ou tutela) com quem irá adotá-los. E, no 

Artigo 48 é expresso que o “adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, 
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bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e 

seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos” (BRASIL, 2012, p. 17).

É incumbido aos pais ou responsável, o dever de matricular seus filhos na 

escola, sendo que mediante faltas sem justificativas, qualquer tipo de desleixo 

ou crueldade ou a incidência de reprovação, a escola deverá avisar o Conselho 

Tutelar (ARTIGOS 55 e 56, BRASIL, 2012).

Quando há casos de infrações por parte do adolescente, o Título IV mos-

tra as medidas pertinentes aos pais ou responsável:

Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável: 

I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de prote-

ção à família; 

II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orien-

tação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

III - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; 

IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; 

V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua 

frequência e aproveitamento escolar; 

VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a trata-

mento especializado;

VII - advertência; 

VIII - perda da guarda; 

IX - destituição da tutela; 

X - suspensão ou destituição do poder familiar (BRASIL, 2012, p. 

46).

Responsabilidade do poder público

O poder público atua fortemente na vida da criança e do adolescente com 

inúmeras atribuições, uma delas é a formação escolar, assim sendo, de acordo 

com o Artigo 54 do ECA, o Estado deve assegurar à criança e ao adolescente:
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Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os 

que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao en-

sino médio;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de de-

ficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis 

anos de idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 

adolescente trabalhador; 

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimenta-

ção e assistência à saúde. 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

subjetivo. 

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público 

ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade 

competente. 

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensi-

no fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 

responsável, pela frequência à escola (BRASIL, 2012, p. 23).

O Estatuto indica em seu Artigo 86 que o atendimento dos direitos 

das crianças e do adolescente deve acontecer por meio de um conjunto de 

ações governamentais e não-governamentais, envolvendo todos os níveis de 

gestão, desde a União, Estados, Distrito Federal até os municípios (BRASIL, 

2012).

Os quadros a seguir tratarão das linhas de ações e das diretrizes da política 

de atendimento:
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Quadro 1: Linhas de ação da política de atendimento à criança e adolescente, 

Brasil (2012).

Linhas de ação da política de atendimento:

I políticas sociais básicas;

II serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de 
garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações 
de direitos, seus agravamentos ou reincidências (BRASIL, 2016);

III serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial 
às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade 
e opressão;

IV serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e 
adolescentes desaparecidos;

V proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da crian-
ça e do adolescente;

VI políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de 
afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do 
direito à convivência familiar de crianças e adolescentes;

VII campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de 
crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, 
especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, 
com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de 
grupos de irmãos.

Fonte: Brasil (2012, p. 37).
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Quadro 2: Diretrizes da política de atendimento à criança e adolescente, Brasil 

(2012).

Diretrizes da política de atendimento:

I municipalização do atendimento;

II criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da 
criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações 
em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio 
de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e muni-
cipais;

III criação e manutenção de programas específicos, observada a descentra-
lização político-administrativa;

IV manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos 
respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente;

V integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, De-
fensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em 
um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a ado-
lescente a quem se atribua autoria de ato infracional;

VI integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defen-
soria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais 
básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento 
de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento 
familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família 
de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua 
colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas 
no art. 28 desta Lei;

VII mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos di-
versos segmentos da sociedade;

VIII especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas 
diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos 
sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento infantil (BRASIL, 2016);

IX formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança 
e do adolescente que favoreça a intersetorialidade no atendimento da 
criança e do adolescente e seu desenvolvimento integral (BRASIL, 2016);

X realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e 
sobre prevenção da violência (BRASIL, 2016).

Fonte: Brasil (2012 p. 37).
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No Capítulo II, das Entidades de Atendimento, Seção I, artigo 90 expressa-

se as suas responsabilidades, planejamento e funcionamento da execução de 

programas de proteção e socioeducativos voltados a crianças e adolescentes 

que estejam em regime de: 

I - orientação e apoio sócio-familiar; 

II - apoio sócio-educativo em meio aberto;

III - colocação familiar; 

IV - acolhimento institucional; 

V - prestação de serviços à comunidade;

VI - liberdade assistida; 

VII - semiliberdade; 

VIII - internação (BRASIL, 2012, p. 30)

Com base no Artigo 91 (BRASIL, 2012), aquela instituição que não seja 

governamental necessitará ser documentada no Conselho Municipal dos Direi-

tos da Criança e do Adolescente que transmitirá ao Conselho Tutelar e a com-

petência responsável da região; a instituição só terá autorização se cumprir as 

normas previstas e a documentação de autorização tem prazo de quatro anos, 

necessitando em seguida de reexame de sua condição de funcionamento.

O Artigo 94 (BRASIL, 2012) traz as responsabilidades das instituições 

que possuem projetos de internação, dentre elas está: atentar para o direito 

dos adolescentes e não privá-los desse direito, a não ser que lhes tenha sido 

vetado; propiciar atendimento individualizado quando possível; não expor o 

adolescente; empenhar-se em auxiliar o adolescente a manter ou restaurar 

o elo com a família, e informar as autoridades judiciárias nos casos em que 

não houver progresso; o adolescente deve ter um ambiente seguro com boas 

condições de higiene, trajes conforme suas condições, alimentação correta, 

atendimento direcionado a sua saúde e crença e educação; o adolescente 

também tem direito a ser esclarecido sobre o andamento do seu caso, que 

deve ser reavaliado pelo menos a cada seis meses e a possuir os documentos 

básicos de cidadão.  
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A aprovação do ECA criou um órgão específico para proteção da criança 

e do adolescente, o Conselho Tutelar, que está regulamentado no Título V do 

Estatuto, que trata de suas disposições denominando-o como  “[...] órgão per-

manente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 

pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta 

Lei” (ARTIGO 131, BRASIL, 2012, p. 47).

De acordo com o Artigo 132 (BRASIL, 2012) deve haver, pelo menos um 

Conselho Tutelar em cada município, esse será constituído de cinco pessoas 

que serão eleitos a partir da população, por um período de três anos. Dentre 

as competências do Conselho Tutelar destaca-se a incumbência de orientar os 

pais ou responsáveis; notificar o Ministério Público caso haja alguma ação con-

tra os direitos da criança e do adolescente, ou se for necessário distanciá-las 

dos pais ou responsável (BRASIL, 2012). 

Estudo mostrou que, dentre as determinações presentes no ECA, a atu-

ação dos Conselhos Tutelares é a que tem se sobressaído na visão dos traba-

lhadores com este público. Eles são lembrados pelos trabalhadores quando 

indagados quanto as mudanças ocorridas após a implantação do ECA, condi-

ção que revela que é o adolescente com algum problema ou aquele em vias 

de trazer problemas para a sociedade, o sujeito que tem sido objeto das ações 

destinadas para este público (EDUARDO; EGRY, 2010). 

Na cidade de Cascavel/PR, o Conselho Tutelar está regionalizado em dois 

setores: o Conselho Tutelar Oeste com endereço na Rua Presidente Kennedy, 

349 – Centro, podendo ser acessado pelos telefones:(45) 3902-1755, 3902-

1754, 3226-1624; Fone Plantão: (45) 84316353 e Conselho Tutelar Leste si-

tuado na Rua Minas Gerais, 294 - São Cristóvão. Podendo ser acessado pelos 

telefones: (45) 3902-1753 ou 3902-1394; Fone Plantão: (45) 9972-0662. As 

informações sobre suas atividades podem ser acessadas pelo endereço eletrô-

nico: 

http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso/pagina.php?id=498 

(CASCAVEL, 2015).
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Os direitos da criança hospitalizada

Além das diretrizes e normas expressas no ECA, a proteção à criança é 

assegurada por outra normativa proveniente da Sociedade Brasileira de Pe-

diatria, que dispõe na Resolução 41/1995, sobre os Direitos da Criança e do 

Adolescente hospitalizados. Como se observa abaixo, na transcrição das orien-

tações desta normativa são direitos da criança hospitalizada:

1. Direito e proteção à vida e a saúde, com absoluta prioridade e 

sem qualquer forma de discriminação. 

2. Direito a ser hospitalizado quando for necessário ao seu trata-

mento, sem distinção de classe social, condição econômica, raça 

ou crença religiosa. 

3. Direito a não ser ou permanecer hospitalizado desnecessaria-

mente por qualquer razão alheia ao melhor tratamento da sua 

enfermidade.

4. Direito a ser acompanhado por sua mãe, pai ou responsável, 

durante todo o período de sua hospitalização, bem como receber 

visitas.

5. Direito a não ser separado de sua mãe ao nascer. 

6. Direito a receber aleitamento materno sem restrições.

7. Direito a não sentir dor, quando existam meios para evitá-la.

8. Direito a ter conhecimento adequado de sua enfermidade, dos 

cuidados terapêuticos e diagnósticos a serem utilizados, do prog-

nóstico, respeitando sua fase cognitiva, além de receber amparo 

psicológico, quando se fizer necessário. 

9. Direito a desfrutar de alguma forma de recreação, programas 

de educação para a saúde, acompanhamento do curriculum esco-

lar, durante sua permanência hospitalar. 

10. Direito a que seus pais ou responsáveis participam ativamente 

do seu diagnóstico, tratamento e prognóstico, recebendo infor-

mações sobre os procedimentos a que será submetido. 
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11. Direito a receber apoio espiritual e religioso conforme prática 

de sua família. 

12. Direito a não ser objeto de ensaio clínico, provas diagnós-

ticas e terapêuticas, sem o consentimento informado de seus 

pais ou responsáveis e o seu próprio, quando tiver discernimento 

para tal. 

13. Direito a receber todos os recursos terapêuticos disponíveis 

para a sua cura, reabilitação e ou prevenção secundária e terciária. 

14. Direito a proteção contra qualquer forma de discriminação, 

negligência ou maus tratos. 

15. Direito ao respeito a sua integridade física, psíquica e moral. 

16. Direito a preservação de sua imagem, identidade, autonomia 

de valores, dos espaços e objetos pessoais. 

17. Direito a não ser utilizado pelos meios de comunicação, sem 

a expressa vontade de seus pais ou responsáveis, ou a sua própria 

vontade, resguardando-se a ética. 

18. Direito a confidência dos seus dados clínicos, bem como Direi-

to a tomar conhecimento dos mesmos, arquivados na Instituição, 

pelo prazo estipulado em lei. 

19. Direito a ter seus direitos Constitucionais e os contidos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, respeitados pelos hospitais 

integralmente. 

20. Direito a uma morte digna, junto a seus familiares, quando es-

gotados todos os recursos terapêuticos disponíveis (BRASIL, 1995, 

p. 163).

Pelo texto deste documento infere-se as responsabilidades dos profissio-

nais de saúde na atenção à criança, desde o atendimento às suas necessidades 

biológicas e fisiológicas até as psicossociais. 

De acordo com Gomes, Caetano e Jorge (2008) cabe citar que o trata-

mento realizado no domicílio da criança é preferencial, sendo recorrida a hos-

pitalização só no caso de ser insuficiente a terapêutica no lar. 
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Conferências Nacionais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente

Em 22 de novembro de1995 ocorreu a I Conferência Nacional dos Direi-

tos da Criança e do Adolescente e teve como tema: “Crianças e adolescentes 

– Prioridade Absoluta”, esta Conferência realizou-se em Brasília e seus objeti-

vos foram a definição das diretrizes da política nacional de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente; o fortalecimento da articulação entre o 

Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) e os 

conselhos estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente; 

o estabelecimento de uma pauta nacional de prioridades e eventos para o 

próximo biênio e a aprovação do relatório brasileiro a ser encaminhado às 

Nações Unidas sobre a implantação da Convenção Internacional (DHNET, 

2006).

Participaram desse evento, representantes de várias instituições e órgãos 

ligados à criança e adolescente. Nesta conferência definiu-se que a partir da-

quela data seria convocada uma conferência a cada dois anos (DHNET, 2006). 

Na época da realização da 1ª Conferência o país vinha tentando instituir o ECA 

(FNDCA, 2010).

Em agosto de 1997 foi realizada a II Conferência e permaneceu com o 

mesmo tema da antecessora: “Crianças e adolescentes – Prioridade Absoluta”. 

“O principal objetivo desta segunda edição foi promover uma ampla mobili-

zação social nas esferas municipal, estadual e nacional para avaliar a situação 

de implementação dos direitos da população infanto-juvenil, como prioridade 

absoluta” (FNDCA, 2010, p. 26).

A III Conferência teve um tema diferente das anteriores: “Uma década de 

história rumo ao terceiro milênio”, realizada em novembro de 1999. Essa Con-

ferência contou com a execução das fases estaduais, municipais e regionais. 

Teve como objetivo: avaliar a implantação e implementação das políticas rela-

cionadas às crianças e aos adolescentes, tendo como referência a Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança; a Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente), as deliberações da I e II Conferências e as Resoluções do Co-
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nanda e dos Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais dos Direitos de crian-

ças e adolescentes (FNDCA, 2010).

Em novembro de 2001 foi realizada a IV Conferência com o tema “Crian-

ças, adolescentes e violência” e como lema: “Violência é Covardia, as Marcas 

Ficam na Sociedade”. Seu objetivo geral era promover ampla reflexão sobre 

a infância e a adolescência e sua relação com a violência, a fim de apontar 

caminhos e definir proposições que revertessem a realidade vigente e contribu-

íssem para a melhoria da qualidade de vida infanto-juvenil. O ponto mais alto 

da Conferência foi o Pacto da Paz que tinha o intuito de minimizar os números 

da violência. “Em 2001, uma novidade importante no campo da participação 

e do protagonismo de crianças e adolescentes foi a realização da I Conferên-

cia Nacional dos Adolescentes, com espaço e metodologia próprios” (FNDCA, 

2010, p. 37).

O Pacto da Paz teve sequência e foco na V Conferência, que aconteceu em 

dezembro de 2003, com o tema: Pacto Pela Paz – Uma Construção Possível. 

O objetivo geral era promover ampla reflexão sobre o protagonismo social na 

implementação do “Pacto Pela Paz”, no contexto das relações Estado e Socie-

dade (FNDCA, 2010).

O tema da VI Conferência foi “Controle Social, Participação e Garantia de 

Direitos – por uma política para crianças e adolescentes”. Aconteceu em de-

zembro de 2005 com o lema: Que a cor/raça, a etnia, o sexo, a orientação se-

xual, a deficiência e o endereço não sejam jamais causa de violação de direitos 

humanos e sim fatores a serem sempre respeitados visando à plena afirmação 

de nossas crianças e nossos adolescentes. Teve como objetivo geral ampliar a 

participação e o controle social na efetivação de políticas para a criança e o 

adolescente (FNDCA, 2010). 

A VII Conferência foi a primeira com o direito de decidir, sendo que as an-

teriores tinham suas decisões oficialmente vistas como orientação/sugestão, o 

que foi grande destaque no histórico das Conferências. Realizou-se em 2007 

com o tema: Concretizar Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes: Um in-

vestimento obrigatório. O objetivo geral foi de decidir sobre a política nacional 

de Defesa e Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (FNDCA, 2010).
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A VIII Conferência, que aconteceu em dezembro de 2009, com o tema: 

Construindo diretrizes da política e do plano decenal,

[...] teve como desafio a elaboração de propostas de diretrizes 

para a Política Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Di-

reitos da Criança e do Adolescente que deverão, posteriormente, 

balizar a elaboração de um Plano Decenal da Política de Atendi-

mento dos Direitos da Criança e do Adolescente (FNDCA, 2010, 

p. 73).

A IX Conferência foi realizada em julho de 2012 abordando o tema: Mobi-

lizando, implementando e monitorando a política e o plano decenal de direitos 

humanos de crianças e adolescentes. Nesta conferência cada estado teve um 

jovem escolhido para participar do G27, que auxiliou na construção dos eixos 

para o debate da conferência (CHILDHOOD, 2012).

Diante do conteúdo exposto percebe-se a importância do profissional Téc-

nico em Enfermagem em compreender os principais direitos das crianças e dos 

adolescentes, estabelecidos no ECA, visto que o mesmo está em contato com 

elas seja na atenção primária ou na área hospitalar. Conhecer e entender os 

direitos da criança e do adolescente o ajudará a lidar e, muitas vezes, conduzir 

inúmeras situações. 
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INFORmAÇÕES SOBRE TRABALHO DOS mENORES:

http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/regulamentacao-per-

mite-trabalho-de-menor-como-aprendiz-a-partir-dos-14-anos

Explicativo Unicef sobre participação da criança e do adolescente nas Confe-

rências. Disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/br_9conferencia.pdf>

BRASIL. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Orientações 

para a realização das conferências municipais, distrital e estaduais dos direitos 

da criança e do adolescente. Brasília, 2014. Disponível em: <http://www.rebidia.

org.br/images/stories/PDF/ORIENTA_GUIA.pdf>. Acesso em: 20 out. 2015.

DOCUMENTÁRIO
Juízo (Jovens infratores no Brasil) - Documentário de Maria Augusta Ramos. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=HfMcMIp_7Ao>. Acesso em 20 out. 2015.

Sugestões de metodologias e Recursos

- Aulas com exposição dialogada à partir do Estatuto da Criança e do 
Adolescente;

- Confecção de cartazes pelos alunos sobre principais temas do ECA;
- Distribuição das principais partes do ECA (quanto ao direito a saú-

de, a educação, obrigações dos pais e/ou responsável e da sociedade 
perante a criança e ao adolescente...) para ser estudado e debatido 
pelos alunos;

- Exposição da atuação do Conselho Tutelar por Conselheiro convidado;
- Estudo de caso (atividade a ser desenvolvida fora da sala de aula);
- Apresentação de documentários. Possíveis links de acesso: Estatuto 

da Criança e do Adolescente – Universidade Federal de Goiás ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=y5r6vThH_XU
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Ao final deste capítulo espera-se que você possa:

-  Compreender conceitos básicos da atenção integral e humanizada à 
saúde da criança e do adolescente;

-  Conhecer o Programa de Atenção Integral a Saúde da Criança 
(PAISC).

Atenção Integral a Saúde da Criança e do Adolescente: 
Contextualização Histórica

Para abordar a atenção à saúde da criança e do adolescente no Brasil faz-

se necessário primeiramente um breve relato histórico, citando as transforma-

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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ções ocorridas nesse contexto. 

A história da saúde da criança remete a fatos sócio-político-econômicos 

que nortearam a história da humanidade. A infância, até a metade do século 

XVIII tinha pouca relevância para a sociedade e, consequentemente, as ques-

tões com a saúde infantil eram deixadas de lado. Na Idade Média a visão que 

se tinha da criança era a de que estas eram um ser adulto em miniatura, e não 

de um ser em crescimento e desenvolvimento, assim sendo, estas poderiam 

receber tratamento idêntico ao que era dispensado aos adultos, até mesmo 

quando apresentavam problemas de saúde (MACHINESKI; SCHNEIDER, 2011).

Ariès (2015), em sua obra intitulada História Social da Criança e da Família 

retoma o contexto da Idade Média (do século V ao século XV) e identifica pa-

drões de comportamento, de tratamento e cuidado com a criança nos diferen-

tes âmbitos sociais. Ao discutir a descoberta da infância relata que no campo 

das artes, a falta de um conceito de criança era evidente nas produções.

Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou 

não tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse 

à incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não 

houvesse lugar para a infância nesse mundo (ARIÈS, 2015, p. 17).

O fato histórico destacado por Ariès (2015) pode ser percebido na ilustra-

ção a seguir (Figura 1). O autor da tela retrata as crianças, no caso as meninas, 

como se fossem mulheres, isso pode ser identificado tanto pelas vestimentas 

como nos comportamentos, posturas e poses.

Figura 1: “Las Meninas”, óleo sobre tela por 
Diego Velazquez (1599-1660, Espanha) ”.
Fonte: https://embarcandonasviagens.wordpress.
com/2015/06/06/no-rasto-de-velazquez/. Imagem da 
internet.
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A partir do século XVIII a preocupação com as necessidades das crian-

ças aumentou, passando a ter uma maior importância no cenário europeu, 

sobretudo em virtude da Revolução Industrial. No Brasil, tal visão passou a 

ter impacto apenas no século XIX, e isso aconteceu porque, tanto na Europa 

quanto no Brasil, a mudança de visões acerca da infância seguiu um processo 

histórico e social semelhante, a partir da colonização do novo mundo e do 

desenvolvimento econômico (MACHINESKI; SCHNEIDER, 2011).

No início do século XX, concomitante à propagação da importância da 

assistência à saúde da criança e do adolescente, principalmente por represen-

tar um futuro diferenciado para o povo brasileiro, concebeu-se um conjunto 

de medidas, guiadas pela lógica higienista. Aumentou-se o número de insti-

tuições fechadas para o cuidado de crianças e adolescentes, em sua maioria 

sob a tutela do campo filantrópico, instaurando-se um quadro de assistência 

institucionalizada, sob a forma de atendimento em asilos e orfanatos; a saúde 

pública até então praticamente inexistia (BRASIL, 2005).

No Brasil, o primeiro programa estatal voltado para a proteção à mater-

nidade, à infância e à adolescência foi criado ainda durante o Estado Novo 

(1937/1945). As ações desse programa eram desenvolvidas pelo Departamen-

to Nacional de Saúde do Ministério da Educação e Saúde, por intermédio da 

Divisão de Amparo à Maternidade e à Infância. Em 1940, essas atividades 

foram assumidas pelo Departamento Nacional da Criança (DNCr), criado pelo 

presidente Getúlio Vargas (BRASIL, 2011).

Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a criação e distribuição 

dos serviços de saúde na rede pública do Brasil atendia primordialmente a inte-

resses políticos, clientelísticos (com o intuito de vencer eleições ou conquistar 

eleitores) dissociados da conformação geográfica e da demanda ou das neces-

sidades de saúde da população por ações assistenciais. Em decorrência disso, 

os serviços de saúde não podiam se estruturar para uma atuação constante 

e resolutiva que os transformasse concretamente em equipamentos coletivos, 

cuja função seria a de fornecer atendimento médico-sanitário a população 

(BRASIL, 1984).
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Dentre a população carente, foco da assistência prestada pelos serviços de 

saúde antes da implantação do SUS, os principais usuários dos serviços eram, 

tradicionalmente, as mulheres e crianças. 

Por um lado, o fato da situação de saúde das mesmas não afetar direta-

mente a dinâmica dos processos produtivos, pelo fato de não estarem direta-

mente inseridas no mercado de trabalho formal e no sistema previdenciário, 

fez com que os serviços destinados a essa população não fossem privilegiados 

na distribuição de verbas governamentais por um longo período. Por outro 

lado, a parcela da população com maior poder de barganha, formalmente in-

serida no mercado de trabalho e que não dependia diretamente da incipiente 

rede pública de saúde, era favorecida pela criação de serviços a eles dirigido, 

através do sistema previdenciário, denominado na época de Instituto Nacional 

de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), atual Instituto Nacional 

de Seguro Social (INSS) que se expandiu em ritmo acelerado (BRASIL, 1984). 

A expansão da criação de serviços de saúde pela previdência, beneficiou 

entretanto a população infantil e feminina da mesma forma, levando-as a ser 

atendidas pelos mesmos serviços na qualidade de dependentes dos trabalha-

dores, culminando com a fragilização do sistema previdenciário, caracterizado 

pela ênfase na assistência médico-hospitalar, de características estritamente 

empresariais, calcada em atos médico-cirúrgicos e laboratoriais de multiplica-

ção incontrolável, que na prática não resultaram em benefícios, mas provoca-

ram o encarecimento da assistência à saúde (BRASIL, 1984). 

Se torna de fundamental importância entender aqui as diferenças exis-

tentes até então entre os serviços de saúde pública que eram voltados a po-

pulação como um todo, carentes de investimentos por parte do governo, e 

os serviços de saúde que eram financiados pela previdência, voltados exclusi-

vamente à classe trabalhadora e seus beneficiários, ou seja, assalariados com 

carteira assinada.

A fragilização do sistema de saúde previdenciário causada pelos fatores 

supracitados levou o governo federal a repensar estratégias para o sistema de 

saúde, que sob a coordenação do Ministério da Saúde, e com a participação 

do INAMPS, passou a empreender significativo aumento da cobertura a popu-
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lação pelas unidades de saúde através do Programa de Interiorização de Ações 

de Saúde e Saneamento - PIASS. Deste empreendimento resultou a criação de 

uma rede de postos, centros de saúde, unidades mistas e hospitalares, em nú-

mero e distribuição espacial para atender a demanda, rede esta que, mesmo 

marcada por um modelo assistencial paternalista, centrado no atendimento 

curativo, começou a assumir seu verdadeiro papel no atendimento à saúde da 

população (BRASIL, 1984).

É neste contexto que surge a Atenção Integral a Saúde da Criança que 

tinha como objetivo não ser caracterizada por uma atenção esporádica e tan-

gencial a queixas eventuais, mas interromper o curso natural das doenças e 

agravos de maior impacto na mortalidade da população infantil de 0 a 5 anos, 

pautada na análise das condições sanitárias e ambientais que eram precárias e 

nas reais necessidades de saúde da população (BRASIL, 1984). 

A ampliação do atendimento a criança começa a se desenhar com a cria-

ção pelo Ministério da Saúde, do Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Criança (PAISC) que objetivava incrementar a resolutividade dos serviços de 

saúde por meio de ações de promoção da saúde de forma integral (CURSINO; 

FUJIMORI, 2012). 

Em 1988 ao lançar as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) na 

constituinte, reforçava-se o conceito de integralidade em seu art. 198, item 

II recomendando que o atendimento de saúde fosse integral, com prioridade 

para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (BRA-

SIL, 1988). 

E, finalmente em 1990, com a Lei Orgânica de Saúde 8.080/90, em seu 

art.7°, em que se registrou que a integralidade da assistência deve ser enten-

dida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema (BRASIL, 1990). 

Resumindo, o programa surgiu das necessidades de tratar a desnutrição, 

as doenças diarreicas e as infecções que eram responsáveis por altas taxas de 

hospitalização o que elevava os custos da assistência e pelas altas taxas de 

mortalidade infantil a época, as quais alcançavam de 87/1.000 mil nascidos 
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vivos chegando mesmo a atingir as taxas de 150/1.000 mil nascidos vivos em 
determinadas regiões do Brasil (BRASIL, 1984).

PROGRAmA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA 
CRIANÇA

História do PAISC

A história do programa como conhecida hoje, teve início em 1983 quando 
a então Divisão Nacional Materno Infantil (DINSAMI) elaborou o Programa de 
Assistência Integral a Saúde da Mulher e da Criança (PAISMC), visando reduzir 
a morbimortalidade através da expansão da cobertura e da capacidade resolu-
tiva da rede pública de serviços de saúde no país (BRASIL, 2011).

Em 1984, o PAISMC foi implantado e, posteriormente houve a separação 
do programa da mulher passando, então, a ser denominado Programa de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), e da criança passando, a ser 
chamado de Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC) 
(BRASIL, 2011; CURSINO; FUJIMORI, 2012).

O objetivo inicial do PAISC era o de criar condições para um atendimento 
integrado à saúde da criança de zero a cinco anos com a prioridade para os 
grupos de risco, através do aumento da cobertura da assistência e melhoria 
da qualidade do atendimento diminuindo assim a morbimortalidade infantil 
(BRASIL, 2011; CURSINO; FUJIMORI, 2012).

As principais ações relativas ao PAISC podem ser resumidas em: cresci-
mento e desenvolvimento (CD); controle das diarreias e desidratação; controle 
das infecções respiratórias agudas (IRA); prevenção e manejo do recém-nasci-
do de baixo peso; prevenção de acidentes e intoxicações; assistência ao recém-
nascido (BRASIL, 2011).

Neste sentido foram objetivos específicos do PAISC:

•	 Acompanhamento do CD como metodologia de assistência;
•	 Promover o aleitamento materno e orientar a alimentação no 1º ano 

de vida;
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•	 Aumentar os níveis da cobertura vacinal;

•	 Identificar precocemente as patologias;

•	 Promover a educação para a saúde, destacando a importância da par-

ticipação da família (BRASIL, 2011). 

Do final da década de 1980 em diante, como citado anteriormente, desta-

ca-se a Constituição Federal de 1988, que determinou ser dever do Estado ga-

rantir saúde a toda a população e, para tanto, criou o Sistema Único de Saúde 

(SUS), regulamentado no ano de 1990, através das Leis Orgânicas da Saúde 

que detalham o funcionamento do Sistema (CURSINO; FUJIMORI, 2012).

Neste mesmo ano a DINSAMI passou a ser denominada Coordenação de 

Saúde Materno-Infantil (CORSAMI), que tinha como competência a norma-

tização da assistência à saúde da mulher e da criança, em nível nacional, a 

ser desenvolvida pelas diversas instâncias do SUS. O objetivo era garantir as 

condições favoráveis à reprodução sadia e ao crescimento e desenvolvimento 

do ser humano. Tal assistência compreendia ações de caráter promocional, 

preventivo, recuperador e reabilitador desses grupos (BRASIL, 2011).

Em 1996, a CORSAMI foi extinta por meio da Portaria nº 2.179, de 1º de 

novembro, dando lugar à Coordenação de Saúde da Mulher e à Coordenação 

de Saúde da Criança e do Adolescente, subordinadas à Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2011).

Em 1998, as coordenações foram substituídas pelas atuais Áreas Técnicas 

de Saúde da Mulher, Saúde da Criança e Saúde do Adolescente e do Jovem. 

Neste mesmo ano, o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno 

(INAM) foi extinto, e suas ações incorporadas pela Área Técnica de Saúde da 

Criança, que passou a designar-se “Área Técnica de Saúde da Criança e Aleita-

mento Materno (ATSCAM)” (BRASIL, 2011).

Atualmente, a ATSCAM tem por objetivos elaborar as diretrizes políticas 

e técnicas para a atenção integral à saúde da criança de zero a nove anos e 

apoiar a sua implementação nos estados e municípios, de forma a cumprir os 

compromissos assumidos pelo Brasil, de proteção e atenção à saúde da crian-

ça, como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), o Pacto pela 
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Saúde, o Pacto de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, e o Pacto 

pela Redução da Mortalidade Infantil no Nordeste e Amazônia Legal (BRASIL, 

2011). 

Visando à atenção integral da saúde da criança a ATSCAM propõe mode-

los de atenção que integram ações de promoção, vigilância, prevenção e assis-

tência em linhas de cuidado que se inter-relacionam. Quatro linhas de cuidado 

prioritárias têm norteado as ações da ATSCAM, a saber: Atenção à Saúde do 

Recém-Nascido, Incentivo e Qualificação do Acompanhamento do Crescimen-

to e Desenvolvimento, Prevenção de Violências e Promoção da Cultura da Paz, 

Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno, conforme ilustração da 

figura 2 abaixo (BRASIL, 2011):

Figura 2: Linhas de cuidado 
prioritárias propostas pela 
ATSCAM
Fonte: Brasil (2011, p. 50).

Além das quatro linhas de cuidados supracitadas ainda se inclui nas linhas 

de cuidados, a Vigilância da Mortalidade Infantil e Fetal que foi incluída pos-

teriormente com o objetivo de alcançar o cumprimento dos compromissos 

firmados com a OMS e UNICEF (INOCENCIO, 2014).

As principais ações de cada linha de cuidado são descritas a seguir no 

quadro 1, também proposto pelo Ministério da Saúde:
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Quadro 1: Ações de cada linha de cuidado propostas pela ATSCAM

Fonte: Brasil (2011 p. 51).

Atuação esperada do Técnico em Enfermagem na Atenção 
Integral a Saúde da Criança e do Adolescente

Com base no que foi apresentado, as ações do Técnico em Enfermagem 

visam auxiliar no acompanhamento da criança, na identificação de problemas 

e nos devidos encaminhamentos. Para alcança-las as principais funções deste 

profissional serão:



RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DO CUIDADO 
À CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 63

PROGRAmA DE ASSISTÊNCIA  INTEGRAL E HumANIZADA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

•	 Participar das atividades de atenção, realizando procedimentos regula-

mentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou 

necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (esco-

las, creches, associações, entre outros);

•	 Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;

•	 Realizar ações de educação em saúde a população adstrita conforme 

planejamento da equipe;

•	 Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da UBS e

•	 Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente 

(BRASIL, 2012).

Além das funções supracitadas é papel de toda a equipe de 
atenção primária em saúde (APS):

•  Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de 

atuação da equipe com identificação das famílias ou crianças expostas 

a riscos e vulnerabilidades; 

•  Manter atualizado o cadastramento das crianças no sistema de infor-

mação indicado pelo gestor e utilizar sistematicamente esses dados 

para a análise da situação de saúde do território; 

•  Realizar o cuidado da saúde da criança com prioridade no âmbito da 

UBS/USF, e quando necessário, no domicílio e nos demais espaços co-

munitários (escolas, creches, associações, entre outros); 

•  Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de 

risco clínico comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a fi-

nalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e 

danos evitáveis; 

•  Garantir a atenção à saúde da criança buscando a integralidade por 

meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde e prevenção de agravos; e da garantia de atendimento da de-
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manda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e 

de vigilância à saúde; 

•  Participar do acolhimento das crianças realizando escuta qualificada 

das necessidades de saúde, procedendo à primeira avaliação (classifi-

cação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e 

sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cui-

dado, proporcionando atendimento humanizado, responsabilizando-se 

pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vín-

culo; 

•  Realizar busca ativa das crianças faltosas ao acompanhamento do cres-

cimento e desenvolvimento infantil ou em outras atividades/ações que 

a equipe realiza; 

•  Responsabilizar-se pela população adstrita mantendo a coordenação 

do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros pon-

tos do sistema de saúde; 

•  Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que 

vise propor intervenções que influenciem os processos de saúde-do-

ença-cuidado dos indivíduos, das famílias, coletividades e da própria 

comunidade; 

•  Realizar reuniões de equipe semanais a fim de discutir em conjunto o 

planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização 

dos dados disponíveis; 

•  Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, vi-

sando à readequação do processo de trabalho; 

•  Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de infor-

mação da APS; 

•  Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saú-

de-doença cuidado da população, no desenvolvimento de autonomia, 

individual e coletiva, e na busca por qualidade de vida pelos usuários; 

•  Participar das atividades de educação permanente; 

•  Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando 

efetivar o controle social e 
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•	 Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potenciali-

zar ações intersetoriais (BRASIL, 2012). 

LEITuRAS RECOmENDADAS 

Agenda de compromissos para a saúde integral da criança e redução da mor-

talidade infantil. Disponível em:  <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agen-

da_compro_crianca.pdf>

Gestões e gestores de políticas públicas de atenção à saúde da criança: 70 anos 

de história. Disponível em: <http://www.redeblh.fiocruz.br/media/70ahsaudecrian-

ca.pdf>

FILmE RECOmENDADO: 

Políticas de Saúde no Brasil: um século de luta pelo direito à saúde 

O documentário conta a história das políticas de saúde em nosso país, mostrando 

como ela se articulou com a história política brasileira, destacando os mecanismos que 

foram criados para sua implementação, desde as Caixas de Aposentadorias e Pensões 

e os IAP’s, até a implantação do SUS.

O documentário é composto por 5 capítulos, que podem ser assistidos em sequência, 

com 60 minutos de duração, ou separadamente; cobrindo os seguintes períodos: 

1900 a 1930;1930 a 1945;1945 a 1964;1964 a 1988;1988 a 2006. Obs: Documen-

tário com o roteiro e direção de Renato Tapajós, em vídeo (1ª e 2ª parte), em alta 

qualidade (505 mb). 

Disponível gratuitamente para download em: http://www5.ensp.fiocruz.br/bi-
blioteca/dados/POLITICAS_DE_SAUDE_2_ALTA.avi
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Curiosidade

O primeiro Cartão da Criança foi elaborado pelo Programa de Atenção 

Integral à Saúde da Criança (PAISC) em 1984, para o acompanhamento in-

dividual de crianças nas unidades de saúde e para o diagnóstico presumível 

de desnutrição energético-proteica.

Sugestões de metodologias e recursos:

-  Aulas teóricas expositivas e dialogadas, com o uso de recursos au-
diovisuais e materiais (figuras, imagens, vídeos, bonecos, etc.);

-  Atividades em grupos sobre processo de territorialização e mapea-
mento da área de atuação da equipe com identificação das famílias 
ou crianças expostas a riscos e vulnerabilidades (criação de situações 
problemas, para serem resolvidos).
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Ao final deste capítulo espera-se que você possa:

-  Conhecer a Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS) e 
suas definições para a atuação do profissional Técnico em Enferma-
gem;

-  Reconhecer o papel do Técnico em Enfermagem na humanização 
do cuidado.

As situações de doença e a hospitalização provocam na criança uma série 

de reações que vão depender de vários fatores, a saber: separação total ou 

parcial de familiares significativos; idade no período da hospitalização; con-

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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dição física e tipo de cuidado imediato; qualidade do relacionamento com 

familiares significativos antes e durante a hospitalização; duração do perío-

do de hospitalização; experiências anteriores de hospitalização; quantidade e 

tipo de informações de que a criança dispõe; qualidade e tipo de apoio que 

recebe dos familiares significativos e da equipe de saúde durante a hospita-

lização; atenção as suas necessidades de forma particular, considerando que 

cada criança possui necessidades diferenciadas de afeto e de sensibilidade à 

separação e à dor (CRUZ et al, 2013). 

A Humanização é definida, pela Política Nacional de Humanização (PNH) 

e Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), como valorização dos diferentes 

sujeitos implicados no processo de produção de saúde, com base em valores 

como a autonomia e o protagonismo dos sujeitos; a corresponsabilidade entre 

eles; a criação de vínculos solidários e a participação coletiva nas práticas de 

saúde. A PNH pauta-se na indissociabilidade entre os modos de produzir saúde 

e os modos de gerir os processos de trabalho, entre atenção e gestão, entre 

clínica e política, entre produção de saúde e produção de subjetividade. Obje-

tiva, dessa forma, provocar inovações nas práticas de gerência e de promoção 

a saúde (BRASIL, 2001). 

Todas as iniciativas que visem à humanização da assistência hospitalar podem 

contribuir de maneira significante para a minimização dos traumas decorrentes 

das experiências vivenciadas durante o adoecimento e a hospitalização, e ainda 

favorecer o vínculo entre a equipe de saúde, a criança e sua família. Considera-se 

que humanizar em saúde é resgatar o respeito à vida humana, levando-se em 

conta as circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas presentes em todo 

relacionamento humano, é resgatar a importância dos aspectos emocionais, indis-

sociáveis dos aspectos físicos na interação em saúde (BRASIL, 2001).

Para tanto, a humanização da assistência requer de todos os profissionais de 

saúde preparo e compromisso, que de acordo com suas especificidades venham 

implementar uma assistência holística (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).

A hospitalização da criança e do adolescente pode representar uma expe-

riência positiva, a partir do momento que os profissionais, através de iniciativas 

conjuntas e particulares, consigam dar continuidade ao processo de cresci-
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mento e desenvolvimento favorecendo assim o processo de resiliência. Além 

disso, as famílias também devem ser inseridas no processo do cuidar, uma vez 

que são cuidadoras em potencial dos seus membros, devendo também ser 

alvo da atenção da equipe multiprofissional (CRUZ et al, 2013).

Dentre as atividades que podem ser desenvolvidas para diminuir a experi-

ência negativa da vivência da doença e possíveis experiências de tratamento, 

destaca-se o Brinquedo Terapêutico como uma importante ferramenta de auxí-

lio para a criança na adaptação a hospitalização e as situações de adoecimen-

to. Através dele estas experiências podem tornar-se menos traumáticas, pois 

permite à criança extravasar suas emoções, aliviar seu estresse, reconhecer 

seus sentimentos assimilando as novas situações e os conceitos que possui 

sobre o ambiente de saúde, principalmente o hospitalar (CRUZ et al, 2013). 

Além disso, este instrumento facilita as intervenções de enfermagem, uma 

vez que permite ao profissional compreender as necessidades e sentimentos 

da criança.

Para saber mais sobre a Política Nacional de Humanização: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de 
Humanização da Atenção e Gestão do SUS. O HumanizaSUS na atenção básica. 
Brasília. 2009. Disponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humani-
za_sus_atencao_basica.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2015.

Sugestões de metodologias e recursos:

-  Aulas teóricas expositivas e dialogadas, com o uso de recursos au-
diovisuais e materiais (figuras, imagens, vídeos, bonecos, etc.);

-  Aulas práticas em laboratório para aplicação do processo de cuidar 
humanizado e integral com demonstração ao professor.
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Ao final deste capítulo espera-se que o aluno possa:

-  Conhecer a Resolução da Diretoria Colegiada-RDC 50/02, da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária que regulamenta a estru-
tura e a organização de uma unidade pediátrica;

-  Saber organizar uma ala pediátrica; 
-  Conhecer os direitos da criança e do cuidador em uma unidade 

pediátrica.

A unidade pediátrica

Unidade de internação é um ambiente destinado a indivíduos que ne-

cessitem de mais de 24 horas de hospitalização; sua regulamentação quanto 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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a estrutura e organização está contida na Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) 50 de 2002, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) (BRA-

SIL, 2002). Quando estes indivíduos são crianças ou adolescentes, o sistema é 

o mesmo, porém deve-se considerar que o espaço físico destinado a elas não 

será igual ao dos adultos, visto que esta faixa etária necessita de cuidados di-

ferentes compatíveis com suas necessidades, desde seu nível de compreensão, 

até a necessidade de ambientes para higiene individual, recreação ou mesmo 

para a continuidade da educação escolar, quando o tempo de internação se 

prolonga. Sendo assim, os locais de atendimento de saúde devem dispor de 

uma área física separada das demais para poder atender esta faixa etária de 

forma adequada, visando sua recuperação e que sua estadia se torne o menos 

traumatizante possível. 

O processo de adoecer rompe com o cotidiano criando situações diferen-

tes da rotina da criança, pois suas atividades se baseiam em brincadeiras e 

diversão e sentir-se mal não cabe neste contexto, contudo, ao adoecer, além 

de ser privada de sua rotina, lhe são atribuídas novas atividades por vezes 

dolorosas e/ou estressantes. Sendo assim, sua estadia em um hospital pode 

e deve ser minimizada de inúmeras perturbações com algumas condições 

como a presença da família, atividades recreativas, contato com outras crian-

ças, espaço físico que se adeque ao seu tamanho e profissionais afetivos e 

dispostos a trabalhar com esta faixa etária (LIMA, ROCHA, SCOCHI, 1999). 

Estas particularidades fazem do ambiente de internação da unidade pediá-

trica, um espaço diferenciado das demais dependências e instalações dos 

hospitais. 

A participação da família é de suma importância visto que é nela que a 

criança possui maior confiança, portanto é necessário que a mesma esteja 

presente neste processo. No Brasil, desde 1990 foi regulamentada, por meio 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a permanência de um familiar 

acompanhando a criança durante a hospitalização “Os estabelecimentos de 

atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em 

tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de 

criança ou adolescente” (BRASIL, 2012, p. 10).
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A RDC 50/2002 regulamenta a prestação de atendimento de assistência à 

saúde em regime de internação se tratando de adultos e crianças a partir das 

atividades a seguir:

proporcionar condições de internar pacientes, em ambientes in-

dividuais ou coletivos, conforme faixa etária, patologia, sexo e in-

tensividade de cuidados; executar e registrar a assistência médica 

diária; executar e registrar a assistência de enfermagem, adminis-

trando as diferentes intervenções sobre o paciente; prestar assis-

tência nutricional e distribuir alimentação a pacientes (em locais 

específicos ou no leito) e a acompanhantes (quando for o caso); 

prestar assistência psicológica e social; realizar atividades de recre-

ação infantil e de terapia ocupacional; e prestar assistência peda-

gógica infantil (de 1º grau) quando o período de internação for 

superior a 30 dias (BRASIL, 2002, p. 26). 

Contudo, a equipe de enfermagem deve voltar seu cuidado, tanto para a 

criança, quanto para a família, de modo a orientar e estimular os cuidadores 

sobre o processo de recuperação e como os mesmos podem participar neste 

processo ainda visando a aptidão para o cuidado domiciliar após a alta hospi-

talar (MELLEIRO; TRONCHIN, 2010, p. 649).

A construção de um estabelecimento de assistência à saúde deve seguir 

as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Ministério da 

Saúde e do Trabalho, a fim de garantir um ambiente apropriado para prestar 

a assistência de maneira segura, tanto para as crianças, familiares quanto para 

os trabalhadores das unidades de internação.

Se tratando do espaço físico, algumas peculiaridades caracterizam uma 

unidade pediátrica, dentre elas, a necessidade de uma área de cuidados e 

higienização de lactentes com condições de lavagem simples das mãos e mo-

biliários de fácil limpeza e desinfecção, com régua antropométrica, balança 

pediátrica, pia de despejo, colchonete, cuba e pontos de água quente e fria; 

área de recreação, lazer e refeitório com mesas e cadeiras, brinquedos e jogos 

seguros, conforme a Norma Brasileira-NBR 11786, local para guardar o mate-
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rial da recreação e lixeira; nos quartos as camas devem ser pediátricas, com 

proteção lateral, berços aquecidos, leitos Fowler e faz-se necessária minima-

mente uma poltrona para acompanhante (BRASIL, 201?). 

Outros fatores, cabíveis às peculiaridades e também a formas de seguran-

ça devem ser considerados na organização da unidade pediátrica, tais como: 

janelas com grades, tomadas com proteção ou livre do alcance, escadas guar-

dadas quando não utilizadas e demais materiais de risco para a criança devem 

ser mantidos fora do alcance (PEREIRA; GARCIA, 2009).

Com exceção das peculiaridades de uma ala pediátrica, os demais espa-

ços são idênticos aos das demais alas de internação, como por exemplo, os 

quartos privativos que não se diferenciam dos demais, exigindo banheiro com 

lavatório, vaso e chuveiro. Os detalhes arquitetônicos exigidos, conforme a 

RDC 50/02 para a edificação de um espaço de internação pediátrica hospitalar 

estão apresentados no quadro 1 a seguir. 

Quadro 1: Detalhes arquitetônicos exigidos nas unidades de internação pedi-

átrica, conforme RDC 50/2002.

UNIDADE FUNCIONAL: 3 – INTERNAÇÃO

Unidade/Ambiente Quantificação 
(min.)

Dimensão (min.) Instalações

Posto de enfermagem/
prescrição médica

1 posto a cada 30 
leitos

6,0 m² HF;EE

Sala de serviço 1 sala p/ cada pos-
to de enfermagem 

5,7 m² HF;EE

Sala de exames e cura-
tivos

1 a cada 30 leitos 
(quando existir 
enfermaria que não 
tenha subdivisão 
física dos leitos )

7,5 m²

HF;FAM;EE

Área para prescrição 
médica 

2,0 m²

Área de cuidados e 
higienização de lactente 

1 a cada 12 berços 
ou fração 

4,0 m² HF;HQ
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Enfermaria de lactente. 15 % dos leitos do 
estabelecimento. 
Deve haver no 
mínimo 1 quarto 
que possa servir 
para isolamento a 
cada30 leitos ou 
fração. 

4,5m² por leito = lac-
tente

9,0m² = quarto de 1 
leito

5,0m² por leito = 
criança

Nº máximo de crianças 
até 2 anos por enfer-
maria = 12

H F ; H Q ; F O ; -
FAM; EE;ED; 
FVC ( no caso 
do uso para 
“PPP”); EE;AC 

Quarto de criança

Enfermaria de criança 

Enfermaria de adoles-
cente

10,0m² = quarto de 1 
leito, ou 14,0m² com 
dimensão mínima de 
3,0m no caso do uso 
para “PPP” 7,0m² por 
leito = quarto de 2 
leitos 6,0m²por leito 
= enfermaria de 3 a 6 
leitos

Nº máximo de leitos 
por enfermaria = 6 

Distância entre leitos 
paralelos = 1m

Distância entre leito 
e paredes: cabeceira 
= inexistente; pé do 
leito = 1,2 m; lateral = 
0,5m;

Para alojamento con-
junto, o berço deve 
ficar ao lado do leito 
da mãe e afastado 0,6 
m de outro berço.

Quarto de adulto A cada 30 leitos ou 
fração deve existir 
no mínimo 1 quar-
to para situações 
que requeiram iso-
lamento.

Enfermaria de adulto
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Área de recreação / 
lazer / refeitório

1 para cada uni-
dade de pediatria, 
psiquiatria e crôni-
cos

1,2 m² por paciente 
em condições de exer-
cer atividades recreati-
vas/lazer

HF

Área ou antecâmara 
de acesso ao quarto de 
isolamento 

1,8 m² HF

Sala de aula 0,8m ²por aluno

Fonte: Brasil/Anvisa. RDC 50/02

HF= Água fria; EE= Elétrica de emergência; FAM= Ar comprimido medicinal; HQ= Água quente; FO= Oxigênio; 
ED= Elétrica diferenciada; FVC= Vácuo; PPP= Pré-parto, parto e pós-parto; AC= Ar condicionado. 

Com relação ao controle de infecção hospitalar, os procedimentos seguem 

os padrões estabelecidos para as demais áreas de internação expressos no 

uso de EPI’s (equipamentos de proteção individual), higienização das mãos e 

do ambiente, isolamentos em caso de transmissão por contato, gotículas ou 

aérea. No entanto, se tratando de uma ala pediátrica, o cuidado é mais inten-

so, visto que em caso de isolamento, a criança deve ser mantida no quarto 

privativo, a fim de evitar transmissão, tanto para outros pacientes, quanto para 

os profissionais de saúde e demais acompanhantes, é também orientado seu 

acompanhante quanto aos mesmos cuidados; ainda os brinquedos utilizados 

nas salas de recreação devem ser higienizados, bem como os materiais for-

necidos à criança como pratos, talheres e mamadeiras, entre outros (BRASIL, 

2006).

Uma série de fatores proporciona o desenvolvimento das IH na 

criança, tais como: a lenta maturação do seu sistema imunológi-

co, cujo desenvolvimento é menos acentuado quanto menor for a 

idade, tornando maior o risco de aquisição de doenças transmissí-

veis; o compartilhamento de objetos entre pacientes pediátricos; a 

desnutrição aguda; a presença de anomalias congênitas; o uso de 
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medicamentos, particularmente de corticosteróides2; e as doenças 

hemato-oncológicas (BRASIL, 2006, p. 12). 

Sugestões de metodologias e recursos:

-  Aula expositiva dialogada;
-  Construção de roteiro para dirigir a observação de uma unidade 

pediátrica;
-  Observação, durante aula prática supervisionada, de uma unidade 

pediátrica observando sua adequação à legislação pertinente e às 
orientações contidas no roteiro;

-  Quadro negro/branco;
-  Giz/ caneta;
-  Projetor multimídia;
-  Computador;
-  Impressos.
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Ao final deste capítulo espera-se que você possa:

-  Conhecer e compreender a importância e os objetivos da Recreação 
e Ludoterapia durante o processo terapêutico, como também a di-
ferença entre os termos.

-  Compreender o papel dos profissionais relativos ao uso do brinque-
do terapêutico, assim como a forma de utilização.

Neste capítulo serão expostos temas que são de extrema importância para 

sua atuação como Técnico em Enfermagem. Muitas vezes são os técnicos, os 

profissionais da equipe de saúde os que mais convivem com a criança hospi-

talizada e com o seu familiar, por isso é preciso conhecer práticas que irão au-

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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xiliar na assistência prestada reduzindo o estresse da criança, tanto daquelas 

que estão no hospital, quanto daquelas que vão às unidades de saúde para 

procedimentos como curativos, inalações, e medicações injetáveis (vacinas e 

antibióticos, por exemplo). Nele você saberá o que é ludoterapia, recreação e 

brinquedo terapêutico (BT) e como você pode lançar mão dessas estratégias 

no seu trabalho assistencial com a criança.

Entendendo o Significado da Recreação e Ludoterapia

O período que compreende o nascimento até aproximadamente o décimo 

segundo ano de vida é denominado de infância. Durante esta etapa, a recrea-

ção surge como uma “espécie” de sinônimo, ou seja, infância e recreação ca-

minham juntas. As brincadeiras, assim como os jogos sempre fizeram parte do 

desenvolvimento humano, desde os tempos remotos como é o caso dos gre-

gos, que utilizavam os jogos para homenagear seus deuses (BARROS, 2009).

O termo ludoterapia, se refere ao lúdico que pode ser vivenciado pelas 

brincadeiras e por meio de jogos. A ludicidade, assim como a recreação é uma 

forma de divertimento para todas as pessoas, e em especial para as crianças. 

Quando se utiliza do lúdico para ensinar, o ato de aprender se torna mais 

prazeroso e, com isso, as crianças tendem a cooperar mais, especialmente 

quando se trata de procedimentos que lhe causam dor ou desconforto.

Já, segundo o dicionário Luft (2000), recrear significa divertir, ou seja, está 

intimamente ligado às atividades praticadas durante o tempo livre. Além disso, 

com a recreação, a criança é capaz de expor e desenvolver suas habilidades 

motoras, físicas e emocionais; expressar, por meio de brincadeiras, sentimen-

tos que muitas vezes não conseguiria explicar por meio de palavras. Além 

disso, o brincar exerce importante função no aprendizado.

Por se associar a atividades que podem ser prazerosas, o lúdico por vezes 

é entendido como a ação de deixar a criança realizar atividades sem nenhu-

ma finalidade, ou apenas para passar o tempo. Contudo, “[...] O lúdico é um 

recurso pedagógico que envolve a brincadeira de maneira séria, pois deve ser 
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visto como um fator de aprendizagem significativa para o educando, possibili-
tando o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social” (CINTRA; PROEN-
ÇA; JESUINO, 2010, p. 498).

A ludoterapia é um recurso utilizado por psicoterapeutas para alcançar o 
universo infantil e realizar atividades psicoterápicas das mais diversas nature-
zas (RODRIGUES; SEI; ARRUDA, 2013). Ela comporta um conjunto de saberes 
e práticas que são específicos de profissionais com formação para desenvol-
vê-los, por isso a equipe de enfermagem não realiza a ludoterapia. Mas atua 
na recreação e na aplicação do brinquedo terapêutico, os quais serão tratados 
para seu conhecimento e desenvolvimento de habilidades para sua execução.

Importância do Brincar para as Crianças.

Pode-se indicar que a infância é uma das etapas mais essenciais do desen-
volvimento, senão a mais importante delas, isto porque durante este período, 
a criança adquire e desenvolve habilidades que podem perdurar por toda vida 
adulta e senil. Conforme descreve Viera (2010), o brincar para a criança tem 
importância, tanto para o seu desenvolvimento sensório-motor e intelectual 
como para o processo de socialização, no desenvolvimento e aperfeiçoamento 
da autoconsciência e da criatividade, bem como na formulação dos valores 
morais. Este brincar também é uma forma eficaz de diminuir o estresse, pois 
nele a criança deixa livre sua criatividade e reinventa o mundo, explorando 
seus limites, libera sua afetividade e extravasa suas emoções.

Quando ocorre a hospitalização, o brincar se torna ainda mais fundamen-
tal, haja vista que a internação pode desencadear uma série de problemas 

para as crianças. Segundo Hockenberry e Wilson (2011, p. 690):

A brincadeira é um dos aspectos mais importantes da vida de uma 

criança para controlar o estresse. Como a doença e a hospitaliza-

ção constituem crises na vida de uma criança e frequentemente 

envolve um estresse intenso, as crianças precisam expressar seus 

temores e ansiedades como uma forma de lidar com esses estres-
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ses. A brincadeira é essencial para o bem-estar mental, emocional 

e social da criança. Como suas outras necessidades de desenvol-

vimento, a brincadeira não para quando a criança está doente ou 

no hospital.

No Estatuto da Criança e Adolescente, no Art.16, parágrafo IV, assinala-se 

que as crianças têm o direito de brincar, praticar esportes e divertir-se (BRASIL, 

1990), além desse documento a Resolução 41/1995, trata dos Direitos da 

Criança e do Adolescente hospitalizados, como visto no capítulo 4, o qual diz 

que a criança tem “direito a desfrutar, de alguma forma de recreação, pro-

gramas de educação para a saúde, acompanhamento do curriculum escolar, 

durante sua permanência hospitalar”. Ressaltando, portanto, exigência legal 

de que atividades recreativas devem ser desenvolvidas no ambiente hospitalar 

(BRASIL, 1995).

A Recreação e o Lúdico com a Criança em Situação de 
Cuidado Hospitalar

A recreação e o lúdico em suas primeiras experiências eram utilizados para 

fins de descontração e lazer e tronaram-se amplamente empregados em am-

bientes hospitalares, clínicas, postos de vacinação entre outros. Quando jogos 

e brinquedos são utilizados durante os procedimentos, estes se tornam aliados 

no tratamento de enfermidades ou até mesmo durante técnicas que causam 

dor, ou seja, é uma terapêutica eficiente, pois através da descontração, as 

crianças tendem a cooperar durante as intervenções, facilitando o desenvolvi-

mento das ações assistenciais que devam ser realizadas com este grupo espe-

cífico.

Durante o processo de hospitalização, se tornam imprescindíveis ativida-

des que desviem o foco da doença ou, pelo menos amenizem o sofrimen-

to causado pela mesma. Para isso existe a recreação terapêutica hospitalar 

que segundo Pichetti; Santini; Trentin (2011) é uma atividade lúdica, que tem 
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como finalidade descontrair, distrair, divertir e amenizar possíveis traumas pro-

venientes das internações hospitalares, praticada em um local de interação. 

Além disso, ela permite troca de experiências entre equipe multidisciplinar e 

paciente, promovendo a sociabilidade entre as pessoas.

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem n. 295, de 2004, no 

artigo 1º, atribui ao Enfermeiro que atua na área pediátrica, enquanto inte-

grante da equipe multiprofissional de saúde, a utilização da técnica do Brin-

quedo/Brinquedo Terapêutico, na assistência à criança e família hospitalizadas 

(COFEN, 2004).

Contudo é necessário ressaltar que a equipe que fornece assistência às 

crianças tenha conhecimento necessário referente a real situação da criança, 

ou seja, que os profissionais saibam como lidar com a singularidade de cada 

criança. As autoras Schimitz; PiccolIi e Viera (2003) verificaram que muitos 

elementos podem contribuir simultaneamente para a consolidação do trauma 

da hospitalização. Sendo assim, é necessário que a equipe de saúde considere 

os fatores psicológicos e sociais característicos à hospitalização da criança, a 

fim de que, conhecendo os elementos que possam ocasionar problemas, estes 

sejam amenizados. Destacam que é necessário lembrar de proteger a criança 

contra visões e sons perturbadores, pois quando uma criança presencia outra 

sofrendo determinado procedimento, pode temer que isso venha a aconte-

cer com ela. Dessa maneira, a equipe de saúde poderá minimizar os efeitos 

estressantes que a hospitalização pode ocasionar à criança. Estes cuidados 

contribuem com a prevenção de traumas e institui a assistência humanizada à 

criança e a sua família.

Ainda segundo as autoras, durante o processo da assistência pode-se em-

pregar o brinquedo para tornar os procedimentos mais fáceis de executar, 

evitando futuros processos traumáticos para a criança. É importante frisar du-

rante a utilização do brinquedo pela criança, que a preocupação deve estar 

voltada para expressão verbal da criança, e não para a leitura da atividade 

desempenhada. O método pode ser desempenhado no leito, em salas apro-

priadas ou em qualquer outra área conveniente para a atividade (SCHIMITZ; 

PICCOLLI; VIERA, 2003).
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Tipos de Brinquedos

Segundo Hockenberry e Wilson (2011, p. 86), sob “a ótica do desenvolvi-

mento, as brincadeiras das crianças apresentam padrões que podem ser clas-

sificados conforme o aspecto social e conteúdo [...]”. Tendo em vista a mul-

tifuncionalidade dos brinquedos viu-se a necessidade de classifica-los quanto 

a sua finalidade e a intenção de uso, segundo as quais, eles podem ser clas-

sificados em três tipos como citam Cintra, Silva, Ribeiro (2006, apud VESSEY; 

MAHON,1990, p. 498.) 

•	 Brinquedo Terapêutico Dramático: sua finalidade é permitir à crian-

ça exteriorizar as experiências que tem dificuldade de verbalizar, a 

fim de aliviar tensão, expressar sentimentos, necessidades e medos. 

•	 Brinquedo Terapêutico Instrucional: indicado para preparar e in-

formar a criança dos procedimentos terapêuticos a que deverá se 

submeter, com a finalidade de se envolver na situação e facilitar 

sua compreensão a respeito do procedimento a ser realizado.

•	 Brinquedo Terapêutico Capacitador de Funções Fisiológicas: 

utilizado para capacitar a criança para o autocuidado, de acor-

do com o seu desenvolvimento, condições físicas e prepará-la 

para aceitar a sua nova condição de vida.

Conforme descreve Viera (2010, p. 140), a técnica do brinquedo terapêu-

tico consiste em:

•	 desenvolver sessões que durem entre 15 a 45 minutos, em que a 

criança receberá informações sobre o procedimento ao qual será 

submetida;

•	 a criança deve ser preparada por alguém da equipe que já tenha 

estabelecido um contato de confiança com ela;

•	 preparar a criança cerca de 30 minutos antes de fazer o procedimento;

•	 reunir o material que será utilizado: bonecos de plástico ou de 

tecido, estetoscópio de plástico, seringas, termômetros, equipos 
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de soro, frascos de soro e medicação, talas, faixas elásticas, ins-

trumental cirúrgico e demais materiais hospitalares. O material a 

ser utilizado será de acordo com o procedimento a ser realizado;

•	 orientar o acompanhante sobre a utilização do brinquedo tera-

pêutico e deixar livre sua participação, indagar a ele como a crian-

ça se comporta frente a situações de dor ou medo;

•	 convidar a criança para brincar e deixá-la escolher o local para isso;

•	 informar-lhe sobre o tempo que durará a brincadeira e avisá-la de 

que, após o término, os brinquedos serão recolhidos;

•	 apresentar a criança os brinquedos e deixá-la tocá-los;

•	 contar a criança uma história que envolva os brinquedos, para 

explicar o procedimento que será realizado e deixá-la dramatizar 

esta situação. Posteriormente, dramatizar, expondo-se à criança o 

que ele irá sentir e o que pode fazer para ajudar;

•	 estimular a criança a expressar seus sentimentos e pensamen-

tos;

•	 orientar sobre a função de cada material a ser usado no proce-

dimento e utilizar uma linguagem adequada à idade da criança;

•	 responder às perguntas que a criança fizer e dar-lhe explicações 

simples, objetivas e honestas;

•	 ao término da brincadeira, deixar um tempo para conversar com 

a criança e tentar sanar suas dúvidas. 

Esta técnica ajudará a atuar com a criança preparando-a para procedimen-

tos nem sempre agradáveis, como punções venosas, procedimentos cirúrgicos, 

curativos, entre outros. De fato, realizar e utilizar o BT, por certo tomará algum 

tempo, o que pode sugerir que se está “perdendo tempo”, mas garantir a 

participação da criança e do seu familiar no cuidado, além de ser estratégia de 

qualificação da assistência, ao fim do processo mostrará que se ganhou tem-

po, pois conseguiu-se a confiança da criança e da família para procedimentos 

futuros. Por isso, deve-se investir na humanização do cuidado que vai ser pres-

tado. Além da humanização, a assistência à criança, lançando-se mão desta 

estratégia, tende a ser mais qualificada.
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As figuras a seguir (figura 1, 2, 3 e 4 mostram exemplos de brinquedos 

terapêuticos construídos por Técnicos em Enfermagem durante suas aulas prá-

ticas de laboratório nas quais as alunas do Pibid participaram acompanhando 

a professora da disciplina de assistência de enfermagem à criança e ao ado-

lescente.

Figura 1: Alunas de Curso Técnico em Enfermagem em atividade de confecção de 
brinquedo terapêutico em laboratório de enfermagem.
Fonte: Os autores 

 

 
Figura 3: Brinquedo terapêutico 
confeccionado pelas alunas.
Fonte: Os autores

Figura 2: Brinquedo terapêutico confeccionado 
pelas alunas.
Fonte: Os autores
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Sugestões de metodologias e recursos:

-  Aulas teóricas expositivas e dialogadas, com o uso de recursos au-
diovisuais e materiais (imagens, figuras, vídeos, quadro negro/bran-
co, giz/caneta, etc.);

-  Aulas práticas de laboratório;
-  Atividades em grupos para confecção de brinquedos terapêuticos. 
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Ao final deste capítulo espera-se que você possa:

- Compreender as principais afecções clínicas e cirúrgicas que aco-
metem a criança e o adolescente;

- Realizar os cuidados de enfermagem direcionados a cada afecção;
- Cuidar da criança no pós-cirúrgico e orientá-la sobre o procedimento;
- Saber orientar pais e cuidadores para os cuidados domiciliares sobre 

cada patologia e pós-cirúrgico.

Afecções clínicas

Neste capítulo serão abordadas as afecções clínicas que comumente afe-

tam a criança. Inúmeras patologias acometem a criança, porém selecionaram-

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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se as principais para tratar neste material, portanto o profissional de enferma-

gem pode se deparar com outras afecções não mencionadas aqui. As afecções 

clínicas podem ser tratadas ambulatoriamente, mas podem necessitar de hos-

pitalização, entretanto não envolvem procedimentos cirúrgicos. Serão aborda-

das, dentre as afecções clínicas, algumas doenças relacionadas à pele e mu-

cosas, problemas respiratórios, neurológicos, geniturinários, gastrointestinais, 

osteoarticulares e endócrinos.  

Doenças de Pele e mucosas

DERMATITE DE FRALDAS

Consiste em uma dermatite causada pelo “contato prolongado e repetitivo 

com urina, fezes, sabões, detergentes, pomadas e atrito” (HOCKENBERRY; WIL-

SON, 2011, p. 1110), com as fraldas utilizadas na contenção das eliminações da 

criança. A “dermatite da área das fraldas abrange um conjunto de dermatoses in-

flamatórias que atingem a região do corpo coberta pela fralda: períneo, nádegas, 

abdomen inferior e coxas” (FERNANDES; MACHADO; OLIVEIRA, 2009, p. 47).

A má higiene, o aumento da temperatura e da umidade, o uso prolonga-

do das fraldas, substâncias dos lenços descartáveis, uso de fraldas de pano mal 

higienizadas, entre outros, são os causadores da dermatite de fraldas, ao au-

mentar as chances de maceração da pele a qual se torna susceptível à irritação 

desencadeada pelo contato prolongado com fezes e urina. A infecção fúngica 

secundária por Candida albicans ou por bactérias como Bacillos faecallis, Pro-

teus, Pseudomonas, Staphylococcus e Streptococcus pode agravar o quadro 

com inflamação perineal podendo expandir além da prega inguinal. A Candida 

albicans trata-se de um fungo comum da flora genital, que torna-se patogêni-

co e se manifesta nas quedas de imunidade e na presença de lesões na região 

(HOCKENBERRY; WILSON, 2011; FERNANDES; MACHADO; OLIVEIRA, 2009). 

“O uso de pós, óleos, sabões e pomadas irritantes agravam o quadro clínico” 

(FERNANDES; MACHADO; OLIVEIRA, 2009, p. 48).
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Cuidados de enfermagem

Segundo Hockenberry e Wilson (2011) deve-se orientar pais e cuidadores a:

•	 realizar trocas de fraldas com mais frequência, com boa higiene man-

tendo a pele seca; 

•	 utilizar pomadas de prevenção com óxido de zinco ou vaselina;

•	 realizar a higiene com água e sabão, evitando lenços umedecidos;

•	 deixar a pele secar ao ar antes de recolocar a fralda;

•	  não utilizar talco e sim amido de milho que reduz o atrito e é menor 

o risco de inalação;

•	 no caso de dermatite por infecção fúngica secundária ou bacteriana 

é necessária aplicação de pomadas antifúngicas ou com antibióticos 

prescritas pelo médico. 

DERMATITE SEBORREICA

Segundo Hockenberry e Wilson (2011, p. 1115) trata-se de uma “reação 

cutânea inflamatória crônica e recorrente” que acomete o couro cabeludo, 

canal auditivo, pálpebras, região, inguinal e pregas nasolabiais. Ocorre nos 

dois extremos da vida: em lactentes e após os 60 anos. É caracterizada por 

placas oleosas que podem apresentar prurido, são aderentes, amareladas e 

descamativas. 

Segundo Sampaio et al (2011, p. 1062), a dermatite seborreica tem apre-

sentação bimodal (ao nascimento e pós-puberal) sugerindo que ela “esteja 

relacionada a hormônios sexuais. Os homens são acometidos com maior fre-

quência em todas as faixas etárias e não há predileção racial”. Os mesmos 

autores indicam, em revisão de literatura que a dermatite seborreica estaria 

relacionada à colonização fúngica pelo fungo Malassezia sp que faz parte 

da flora natural do corpo humano e que, em algumas situações em que a 

imunidade esteja comprometida participa do desenvolvimento de quadros in-

fecciosos. Algumas patologias são apontadas em estudos como adjuvantes no 

desenvolvimento da dermatite tais como as infecções pelo HIV, a doença de 
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Parkinson, infarto agudo do miocárdio, pancreatite alcoólica e alcoolismo. Os 
autores ainda relatam estudo relacionando a ocorrência destas afecções de 
pele, com portadores de Síndrome de Down.2 

Cuidados de enfermagem

•	 Pode-se aplicar solução oleosa como óleo mineral, duas horas antes da 
lavagem do couro cabeludo (FERREIRA, et al, 2014); ou,

•	 Aplicar a solução prescrita pelo médico no couro cabeludo no mínimo 
2hs antes do banho e proteger os olhos (FLORÊNCIO, 2010);

•	 Demonstrar a aplicação do xampu (pode ser qualquer um recomen-
dado para crianças) fazendo que permaneça no couro cabeludo até 
amolecer as crostas, posteriormente faz-se o enxague e, com auxílio 
de pente fino ou escova macia remover as partes amolecidas da crosta 
(HOCKENBERRY; WILSON, 2011);

•	 Higienizar o couro cabeludo com leve pressão para não lesionar fonta-
nelas (HOCKENBERRY; WILSON, 2011); 

•	 Orientar a família quanto aos cuidados e tratamento para prevenir infec-
ções secundárias (FLORÊNCIO, 2010); dentre os cuidados preventivos 
que serão desenvolvidos no domicílio destacam-se, conforme Florêncio 
(2010), os abaixo relacionados:

•	 Manter unhas curtas;
•	 Manter cabelo curto facilitando a sua higiene;
•	 Utilizar sabão neutro para higiene do couro cabeludo;
•	 Remover no banho somente as crostas que estiverem soltas, para evitar 

sangramento e perdas cutâneas;
•	 Evitar uso de roupas de lã e o aquecimento desnecessário da criança;
•	 Alterar decúbito da criança frequentemente, pois isto evita a umidade 

e o aquecimento da região em contato com o leito;
•	 Atentar para sinais precoces de infecções cutâneas secundárias, obser-

vando olhos e ouvidos.

2  Para maiores detalhes sobre a patologia sugere-se consultar o artigo científico de Sampaio, et al (2011) 
disponível no endereço: http://www.scielo.br/pdf/abd/v86n6/v86n6a02.pdf
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Problemas Gastrointestinais

DESIDRATAÇÃO

Trata-se da perda de maior quantidade de líquidos do que a ingesta, po-

dendo ocorrer por diversas causas que provocam perda considerável de líqui-

dos pela pele, trato respiratório, trato gastrointestinal e aumento da excreção 

renal. Vômito e Diarreia são grandes causadores da desidratação. Crianças 

pequenas e lactentes são mais vulneráveis a alterações no equilíbrio hidroele-

trolítico afetado pela desidratação (HOCKENBERRY; WILSON, 2011). A figura 

1 mostra uma criança apresentando desidratação. Observe a prega cutânea 

que se apresenta quando a pele é pinçada entre os dedos do examinador.

Figura 1: Foto de criança desidra-
tada
Fonte: OMS. Acessada no endereço eletrôni-
co:  http://danielabarredoromero.blogspot.
com.br/2012_02_01_archive.html

A desidratação pode apresentar os seguintes sinais e sintomas: olhos fun-

dos; diminuição ou ausência de lágrimas quando a criança chora; boca e lín-

gua secas; ter muita sede e ingerir rapidamente água ou outro líquido que lhe 

for ofertado; diminuição ou ausência da quantidade de urina; afundamento 

da fontanela em crianças recém nascidas ou nas quais os ossos do crânio ain-

da não se uniram. Quando a criança apresentar dois ou mais destes sintomas 

caracteriza-se o quadro de desidratação (BRASIL, 2009).

O tratamento é realizado através da causa, contudo a terapia de reidrata-

ção oral é recomendada para repor líquidos, com subsequente manutenção 

da terapia com líquidos e então reintrodução da dieta normal (HOCKENBERRY; 
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WILSON, 2011, p. 834-836). Outras informações serão abordadas no item que 

abordará o tratamento para diarreia.

Cuidados de enfermagem

Os cuidados de enfermagem se baseiam em:

•	 Observar os sinais de desidratação, pois podem se agravar rapidamente 

(turgor da pele, hidratação das mucosas) principalmente em caso de gran-

de sudorese, vômito, diarreia e febre (HOCKENBERRY; WILSON, 2011); 

•	 Atentar para as ingestas e eliminações realizando o balanço hídrico 

através da mensuração de todas as ingestas líquidas e das eliminações 

(HOCKENBERRY; WILSON, 2011). 

TERAPIA DE REIDRATAÇÃO ORAL

Consiste na oferta por via oral de soluções de reposição hídrica e eletrolítica que 

“aumentam e promovem a reabsorção de sódio e água” (HOCKENBERRY; WILSON, 

2011, p. 841), além de auxiliar na redução de vômitos e perda de volumes.

Cuidados de enfermagem

Existem soluções comerciais em forma de pó que exigem apenas a dilui-

ção em água filtrada ou fervida nos volumes indicados nas embalagens. Por 

outro lado, as medidas para preparo do soro caseiro podem ser encontradas 

na Caderneta de Saúde da Criança criada pela prefeitura de Cascavel-Pr. Nela 

orienta-se que, em um copo cheio de água fervida e fria ou filtrada (200 ml) 

seja adicionada uma pitada de 3 dedos de sal e um punhado pequeno de açú-

car, mexer até dissolver e oferecer à criança.

Outras “receitas” de soro para reidratação oral indicam que, em um litro de 

água mineral, filtrada ou fervida (mas já fria) seja adicionada “uma colher pequena 

(tipo cafezinho), de sal e uma colher grande (tipo sopa), de açúcar. Deve-se misturar 

bem e oferecer o dia inteiro ao doente em pequenas colheradas” (BRASIL, 2009).
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VÔMITO

O Ministério da Saúde define o vômito como a “ejeção rápida e forçada 
do conteúdo gastrointestinal pela cavidade oral”, pode apresentar-se precedi-
do de náuseas ou não. Na maioria das vezes é associado à diarreia, manifes-
tando-se concomitantemente (BRASIL, 2012, p. 56). 

A maior consequência do vômito é a perda de líquidos que pode desenca-
dear desidratação e perda de nutrientes quando em excesso.

Para o tratamento do vômito e da diarreia recomendam-se três planos: 
planos A, B e C. 

Plano A: Orientar o tratamento domiciliar com o oferecimento da dieta 
normalmente, porém fracionada e incentivando maior consumo de líquidos. 
Consumir a SRO, a vontade e principalmente após cada evacuação ou vômito, 
não misturando com outros líquidos (BRASIL, 2012, p. 58). 

Plano B: Este é recomendado quando já existem sinais de desidratação. 
Neste plano, a criança deve ser acolhida numa unidade de saúde e nela per-
manecer para monitoramento da perda e reposição de líquidos. É necessário 
pesar a criança sem roupa e realizar o balanço hídrico, pesando as fraldas ou 
através de um saco coletor para a diurese. Suspende-se a alimentação, exceto 
para lactentes que podem mamar a vontade. Inicia-se a Terapia de Reidrata-
ção Oral-TRO preparada conforme as orientações da Organização Mundial da 

Saúde em pequenas quantidades aumentando a frequência. 

Usuários com desidratação leve (perda de 3% a 5% do peso cor-

poral) devem receber 50ml/kg de SRO mais a reposição das per-

das continuadas em um período de quatro horas. Aqueles com 

desidratação moderada (6% a 9% do peso corporal) devem rece-

ber 100ml/kg de SRO mais a reposição de perdas continuadas, em 

um período de quatro horas (BRASIL, 2012, p. 58). 

Este plano se encerra conforme desaparecem os sinais de desidratação 

retornando para o plano A ou quando é contraindicada a TRO ou a mesma 

não apresenta efeito, iniciando-se o plano C. Em caso de febre é recomendado 
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evitar a utilização de antitérmicos visto que ela tende a cessar com a reparação 

da desidratação (BRASIL, 2012, p. 58). 

Plano C: Consiste na reidratação por meio da terapia endovenosa, enca-

minhando a criança para um serviço de urgência. Este plano é recomendado 

para os casos em que a TRO não apresenta efeito ou é contraindicada além 

de desidratações graves. É necessário realizar uma ou mais punções venosas 

para infusão de SF 0,9% e SG 5%. Para crianças é indicado que estes dois so-

ros sejam infundidos em partes iguais em 20 ml/kg a cada 20 minutos até a 

reidratação completa3, repetindo quantas vezes forem necessárias. Após esta 

fase inicia-se a fase de manutenção quando é infundido SG 5% em 24 horas 

na seguinte proporção: crianças de ate 10 kg administram-se 100 ml/kg; de 

10 à 20 kg administram-se 1000 ml + 50 ml para cada kg acima de 10 kg; e 

acima de 20 kg 1500 ml + 20 ml para cada kg acima de 20 kg (BRASIL, 2012). 

Cuidados de enfermagem

•	 Posicionar a criança em decúbito lateral ou pronada4, para evitar bron-

coaspiração;

•	 Atentar para os sinais de desidratação;

•	 Realizar balanço hídrico;

•	 Realizar higiene oral após cada episódio de vômito;

•	 Atentar para o padrão dos vômitos, características, odor e coloração;

•	 Encaminhar para serviço de referência em casos graves.

DIARREIA

Segundo o Ministério da Saúde, a diarreia consiste “na alteração da fun-

ção intestinal com perda excessiva de água e eletrólitos pelas fezes e/ou vômi-

tos. Manifesta-se clinicamente pelo aumento do número de evacuações e/ou 

pela diminuição da consistência das fezes” (BRASIL, 2012, p. 56). Ela pode ser 

3  A reidratação completa é alcançada quando observa-se diurese clara (BRASIL, 2012, p. 59).
4  Polisuk e Godfeld definem pronação “como posição do doente deitado de bruços” (1980, p. 277).
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aguda (duração menor que 14 dias) ou crônica (duração maior que 14 dias) 

(SBP, 201?).

Ao atender uma criança com diarreia é necessário abordar o cuidador e re-

alizar a anamnese para identificar o início do quadro, número de evacuações, 

características das fezes, se há febre, náuseas e vômitos e se na família, casa 

ou escola há pessoas com os mesmos sintomas. Também questionar sobre 

doenças crônicas e se está utilizando algum medicamento. 

As causas mais comuns de diarreia são as:

Dietéticas: sorbitol, frutose, intolerâncias alimentares (à lactose, 

feijão, frutas, pimenta, etc.).

Infecciosas: Bacterianas: Salmonella, Shigella, Campylobacter, 

Yersinia, Escherichia coli.Virais: Rotavírus, Adenovírus. Protozoá-

rios: ameba, Giárdia lamblia e Cryptosporidium.

Por medicações: antibióticos, laxativos.

Alérgicas: alergia à proteína do leite de vaca e/ou soja.

Funcionais: síndrome do cólon irritável.

Causas inflamatórias: doença de Crohn, ou colite ulcerativa.

Outras causas: doença celíaca, fibrose cística, diarreia pós-infec-

ciosa e intoxicação por metais pesados (SBP, 201?, p. 1).

A diarreia não manejada de forma adequada pode levar a desidratação, 

desnutrição crônica, retardo no desenvolvimento físico da criança (peso e al-

tura) e do desenvolvimento intelectual podendo, nos casos extremos levar à 

morte (BRASIL, 2009). 

CONSTIPAÇÃO

A constipação consiste na “alteração da frequência, consistência ou facili-

dade de eliminação das fezes” (HOCKENBERRY; WILSON, 2011, p. 844), pode 

ser referida como eliminações dolorosas, com ou sem presença de sangue. 

Normalmente os recém-nascidos eliminam o mecônio entre 24 a 36 horas 

após o nascimento. Quando isso não ocorrer deve-se avaliar a criança. Na pri-
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meira infância a constipação está relacionada à alimentação, os bebês que se 

alimentam apenas de leite materno tendem a apresentar menos evacuações, 

pois o mesmo não apresenta muitos resíduos, já os leites industrializados e de 

vaca tendem a produzir fezes mais duras. Alterações ambientais, mudança de 

comportamento como o controle do esfíncter anal, e mudanças na rotina da 

criança podem desencadear a constipação (HOCKENBERRY; WILSON, 2011).

Também pode ocorrer por distúrbios do organismo que devem ser pesquisa-

dos em casos de permanência da constipação (HOCKENBERRY; WILSON, 2011).

Tratamento

Quando a constipação é decorrente de fatores ambientais, psicológicos e 

alimentação o tratamento consiste em readequar a alimentação a alimentos 

integrais, frutas, verduras e aumentar o consumo de água, readequar a rotina 

da criança para estabelecer hábitos de evacuação regulares, em horários opor-

tunos e tranquilos, sem pressa. 

Em caso de constipação patológica, o tratamento vai depender da doença. 

Cuidados de enfermagem

Segundo Hockenberry e Wilson (2011), os cuidados de enfermagem na 

constipação são:

•	 Conferir se a constipação é frequente ou ocorre em episódios esporá-

dicos;

•	 Orientar consumo de frutas, vegetais e cereais para as crianças que já 

são capazes de consumi-los e aumentar o consumo de água; 

•	 Orientar a estabelecer rotina para evacuação em horários propícios que 

não necessitem de pressa e checar se a criança apresenta algum des-

conforto ao evacuar;

•	 Atentar se não há alguma patologia relacionada à constipação que 

necessite de tratamento médico; 
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•	 Em alguns casos, conforme prescrição é necessária a realização de ene-

mas e introdução de supositórios, cuja técnica pode ser encontrada no 

capítulo sobre administração de medicamentos.

REFLUXO GASTROESOFÁGICO 

Ocorre pela insuficiência do mecanismo antirrefluxo do esfíncter esofágico 

inferior, desta forma há retorno do conteúdo gástrico para o trato digestório 

superior (esôfago, cavidade oral e faringe). Os sintomas incluem perda de 

peso, salivação, vômitos desde o nascimento, desordens respiratórias entre 

outros. O risco está na possibilidade de broncoaspiração deste conteúdo. O 

procedimento cirúrgico é indicado quando o tratamento clínico não apresenta 

resultados (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010). “Os objetivos do tratamento são 

alívio dos sintomas, cicatrização das lesões esofágicas estabelecidas e preven-

ção de complicações” (NORTON; PENNA, 2000, p. 222).

Cuidados de enfermagem 

É comum que os pais considerem o refluxo como problema grave, mesmo 

quando ele não é acompanhado de complicações em virtude das regurgita-

ções que vivenciam no cuidado da criança. Quando não acompanhadas de 

complicações, constituem-se em um processo que cessará, assim que houver a 

maturidade da região gastro esofágica. Por isso os pais devem ser esclarecidos 

quanto ao problema e suas queixas devem ser consideradas. Explicar-lhes de 

forma simples a natureza, a evolução natural, o prognóstico e o tratamento 

(NORTON; PENNA, 2000). 

Para além disso deve-se orientar a família a: 

-  Manter decúbito ventral elevado, ou posicionar a criança pronada com 

a cabeça elevada, principalmente após alimentação;

-  Oferecer dieta fracionada e, de preferência, alimento mais espesso;

-  Em caso de amamentação orientar que seja fracionada (COLLET; OLI-

VEIRA; VIERA, 2010)
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Problemas Respiratórios

INFECÇÕES DO TRATO RESPIRATÓRIO SUPERIOR

Consistem em infecções que afetam o trato respiratório superior (cavida-

de nasal, faringe, laringe e parte superior da traqueia), podendo ser faringite, 

laringite, amigdalite, traqueíte. Os sintomas são diversos como febre, secreção 

nasal, dificuldade respiratória, espirros, tosses, alimentação reduzida e, em 

alguns casos, vômitos e diarreia. Nos casos de amigdalite bacteriana ocorre o 

aparecimento de placas amareladas (HOCKENBERRY; WILSON, 2011). 

Os agentes causadores são vírus e bactérias (HOCKENBERRY; WILSON, 

2011).

Tratamento

Em caso de infeções virais, não há tratamento específico, apenas para 

alívio dos sintomas como antitérmicos, descongestionantes nebulização e pro-

mover a ingesta de líquidos. Já as infecções bacterianas necessitam de trata-

mento com antibióticos além dos medicamentos sintomáticos citados anterior-

mente (HOCKENBERRY; WILSON, 2011).

Cuidados de enfermagem

Conforme Hockenberry e Wilson (2011) deve-se:

•	 Atentar para dificuldades respiratórias sendo ideal o monitoramento 

com oximetria de pulso;

•	 Fornecer oxigênio se necessário (umidificado);

•	 Umidificação do ar e nebulizações; 

•	 Controle de temperatura;

•	 Incentivar a ingesta de água e atentar para sinais de desidratação;

•	 Manter higiene nasal, desobstruir vias aéreas aspirando quando neces-
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sário, com nebulização, posicionando em decúbito dorsal elevado, ou 
através de seringa tracionando o embolo; 

•	 Posicionar confortavelmente e preferir decúbito elevado;
•	 Incentivar repouso com filmes, desenhos, jogos entre outros; 
•	 Fornecer alimentos que a criança goste e não forçar a alimentar-se sem 

desejo; 
•	 Cuidados com antibioticoterapia para que seja administrado nos horá-

rios prescritos e que todas as doses necessárias sejam administradas 
até o final do tratamento. 

Infecção do Trato Respiratório Inferior

BRONQUITE

Inflamação da traqueia e brônquios muitas vezes associada a uma infec-
ção das vias aéreas superiores. Os sintomas mais comuns incluem: tosse seca 
e persistente que piora no período da noite e torna-se produtiva entre 2 e 3 
dias após seu início. Agentes virais e bacterianos são a causa primária desta 
patologia (HOCKENBERRY; WILSON, 2011).

BRONQUIOLITE

Infecção viral aguda que acomete os bronquíolos. Inicia com uma infecção 
das vias aéreas superiores juntamente com febre baixa e secreção nasal, pode 
apresentar otite média, conjuntivite e posteriormente tosse. Se a doença se 
desenvolve apresenta os sintomas típicos como: aumento da tosse, cianose, 
sibilos, estertores, dispneia, taquipnéia, murmúrios vesiculares diminuídos e 
apneia nos lactentes muito pequenos (HOCKENBERRY; WILSON, 2011).

Geralmente causada pelo vírus sincicial respiratório no início do inverno e 
da primavera. Este vírus tem fator significativo no desenvolvimento de asma 
quando adquirido antes do primeiro ano de vida. Também pode ser causada por 
outros vírus como adenovírus e parainfluenza (HOCKENBERRY; WILSON, 2011). 
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Segundo Collet, Oliveira e Viera (2010) as manifestações clínicas incluem: 
corrimento nasal seroso, tosse, sibilos, cianose, agitação, irritação, batimento 
de aletas nasais, uso de músculos auxiliares da respiração, rinorreia. 

Cuidados de enfermagem

Segundo Hockenberry e Wilson (2011) são cuidados essenciais de enfer-

magem para a bronquite e bronquiolite:

•	 No hospital: alojar a criança separadamente das outras crianças ou en-

tão junto com as crianças infectadas pelo mesmo vírus realizando a 

precaução de contato padrão; 

•	 Evitar que os profissionais que cuidam das crianças infectadas pelo ví-

rus entrem em contato com crianças de alto risco;

•	 Orientar os pais sobre higiene nasal antes das refeições e ao deitar, ou 

realizá-la; 

•	 Monitorar oximetria de pulso e realizar oferta de O
2
 umidificado quan-

do necessário; 

•	 Promover hidratação através de oferta de líquidos e, se necessário ou 

prescrito, endovenoso; 

•	 Manter decúbito elevado.

ASMA

Se trata de um transtorno inflamatório crônico das vias aéreas caracterizado 

pela sua obstrução ou estreitamento após exposição a estímulos, como se observa 

na figura 2, condição esta reversível. Os sintomas são caracterizados por: falta de 

ar, expiração prolongada, tosse não produtiva, sibilância, orelhas avermelhadas, 

lábios avermelhados, uso de músculos acessórios da respiração, perda do apetite, 

ansiedade, irritabilidade, febre baixa (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).

É causada pela hipersensibilidade a substâncias ambientais, envolvendo fa-

tores bioquímicos, alérgicos, imunológicos, infecciosos, climáticos, físicos entre 

outros (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010). 
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Figura 2: Imagem editada demonstrando a ação da patologia da nas vias aéreas.
Fonte: Blog Boca e Saúde. Disponível no endereço eletrônico: http://iosclinica.com.br/blog/asma-impoe-maior-
-atencao-a-saude-bucal/

Cuidados de enfermagem

Segundo Collet, Oliveira e Viera (2010), a assistência de enfermagem con-

siste em:

•	 Redução das exposições aos alergenos;

•	 Alívio do sofrimento respiratório com medicação prescrita;

•	 Monitorar oximetria de pulso e realizar oferta de O
2
 umidificado quan-

do necessário; 

•	 Promover hidratação através de oferta de líquidos e se necessário ou 

prescrito, endovenoso; 

•	 Manter decúbito elevado;

•	 Estimular alimentação fracionada para não ocasionar distensão abdominal;

•	 orientar a família sobre os alérgenos possíveis: exposição a temperatu-

ras extremas, fumaças, poeira, poluição, mofo, pelos de animais, ob-

jetos que acumulam pó como tapetes, cortinas, pelúcias, atentar para 

alimentos novos que possam desencadear o quadro alérgico.

SÍNDROME DA ANGÚSTIA RESPIRATÓRIA AGUDA

A Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) é caracterizada por uma 

angústia respiratória e hipoxemia que aparecem em até 72 horas após algum 
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trauma pulmonar em indivíduo sem problemas respiratórios prévios. Provoca 

uma série de respostas patológicas inflamatórias, com destruição da membrana 

capilar alveolar, resultando em hipoxemia. Provoca aumento da permeabilidade 

da membrana alveolocapilar desencadeando edema pulmonar agudo (HOCKE-

NBERRY; WILSON, 2011). Dentre os muitos fatores predisponentes ligados ao 

desenvolvimento de SARA “há os que lesam diretamente o pulmão e os que 

levam à lesão por mecanismos indiretos, através da liberação hematogênica de 

mediadores inflamatórios, como sepse grave, traumatismo importante e aspira-

ção do conteúdo gástrico” (CHEHUEN NETO, et al, 2007, p. 99).

Cuidados de enfermagem

Muitas vezes a criança necessita de ventilação mecânica e cuidados inten-

sivos com monitorização da perfusão cardíaca, do equilíbrio hidroeletrolítico, 

da função renal e da oxigenação dos tecidos. Caso a criança necessite de 

ventilação mecânica, será sedada e receberá nutrição através de sondas e, 

possivelmente um cateter venoso central será instalado para infusão de medi-

camentos e monitorização da Pressão Venosa Central (PVC) (HOCKENBERRY; 

WILSON, 2011).

•	 Realizar mudança de decúbito a cada 2 horas;

•	 Cuidados com sondas nasogástricas/enterais (ver mais em alimenta-

ção) cateter venoso central (ver mais em medicação), cuidados com 

ventilação mecânica (aspiração conforme quantidade de secreção); 

•	 Atentar para perfusão periférica;

•	 Monitorar oximetria de pulso e realizar oferta de O
2
 umidificado quan-

do necessário; 

•	 Promover hidratação através de oferta de líquidos e se necessário ou 

prescrito, endovenoso; 

•	 Manter decúbito elevado;

•	 Monitorizar sinais vitais;

•	 Realizar balanço hídrico;

•	 Aferir PVC.
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PNEUMONIA

Refere-se à inflamação do parênquima pulmonar que dificulta as trocas 

gasosas. Pode ocorrer por uma causa primária ou como complicação decorren-

te de outra doença (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010). É classificada de acordo 

com a área que atinge e de acordo com o agente causador, sendo esta última 

mais utilizada. As manifestações clínicas incluem febre alta, tosse, taquipnéia, 

ruídos respiratórios, dor torácica, cianose, batimento de aletas nasais, irrita-

bilidade, mal estar, letargia, falta de apetite, entre outros (HOCKENBERRY; 

WILSON, 2011). 

O agente causador pode ser viral, bacteriano ou por aspiração de corpo 

estranho. 

Cuidados de enfermagem

Hockenberry e Wilson (2011) orienta os seguintes cuidados de enferma-

gem para assistência nas pneumonias:

•	 No caso de infecção viral, no hospital: alojar a criança separadamente 

das outras crianças ou então junto com as crianças infectadas pelo 

mesmo vírus realizando a precaução de contato padrão e evitar que os 

profissionais que cuidam das crianças infectadas pelo vírus entrem em 

contato com crianças de alto risco;

•	 Orientar os pais sobre higiene nasal antes das refeições e ao deitar, ou 

realizá-la; 

•	 Monitorar oximetria de pulso e realizar oferta de O
2
 umidificado quan-

do necessário; 

•	 Promover hidratação através de oferta de líquidos e se necessário ou 

prescrito, endovenoso; 

•	 Preferir decúbito elevado, porém permitir que a criança ache a posição 

mais confortável, geralmente o decúbito lateral sobre o lado afetado 

diminui o atrito melhorando o conforto;
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•	 Cuidados com antibioticoterapia para que seja administrado nos horá-

rios prescritos e se completem todas as doses necessárias para concluir 

o esquema da antibioticoterapia. 

•	 Encorajar a comer os alimentos de preferência; 

•	 Incentivar repouso com filmes, desenhos, jogos entre outros; 

•	 No caso de pneumonia por aspiração orientar os pais sobre posiciona-

mento durante e logo após a alimentação, sobre talcos e pós, sobre 

forçar a alimentação indesejada, entre outros (COLLET; OLIVEIRA; VIE-

RA, 2010). 

Problemas Neurológicos

As afecções neurológicas podem afetar o sistema nervoso central, nervos 

cranianos e os nervos periféricos. Dentre as muitas patologias neurológicas 

que afetam adultos e crianças serão destacados neste material, as alterações 

da consciência, o traumatismo crânio encefálico, as meningites, a microcefalia 

e anencefalia, a mielomeningocele, a paralisia cerebral e as convulsões.

INCONSCIÊNCIA 

Inconsciência é caracterizada pela “depressão da função cerebral, ou seja, 

incapacidade de responder a estímulos sensoriais e de ter experiências subjeti-

vas” (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010, p. 372). É a percepção de si e do meio 

ambiente que lhe rodeia; a capacidade de abrir os olhos e manter-se acordado 

(DICCINI; SANTOS, 2006).

Avaliar o nível de consciência não é uma tarefa simples, pois a avalia-

ção pode ser influenciada pelas percepções subjetivas do profissional que está 

coletando os dados. É comum que os profissionais qualifiquem o estado de 

alerta utilizando-se de termos como torpor, confusão, sonolência, os quais 

precisam ser evitados, pois não há consenso sobre o que significa cada um 

destes termos. Para objetivar a avaliação da consciência existem escalas que se 

pautam em observações objetivas as quais tentam padronizar os parâmetros 
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e os dados considerados na avaliação da consciência. Uma destas escalas é a 

Escala de Coma de Glasgow (ECG) (KOIZUMI; DICCINI, PRADO, 2006). 

Em pediatria utiliza-se a ECG modificada para crianças com as mesmas 

finalidades com que é empregada em adultos. A ECG pediátrica encontra-se 

na tabela 1. 

Tabela 1: Escala de Coma de Glasgow 

Escala de coma de Glasgow

Resposta Resposta para lactentes

Abertura ocular

4 espontânea 4 espontânea

3 ao estímulo verbal 3 ao estímulo verbal

2 ao estímulo doloroso 2 ao estímulo doloroso

1 ausente 1 ausente

Melhor resposta motora

6 obedece ao comando 6 movimentação espontânea 

5 localiza a dor 5 localiza a dor

4 retirada ao estímulo doloroso 4 retirada ao estímulo doloroso

3  flexão ao estímulo doloroso 3  flexão ao estímulo doloroso 

2 extensão ao estimulo doloroso 2 extensão ao estimulo doloroso 

1 ausente 1 ausente 

Melhor resposta verbal

5 orientado 5 balbucia 

4 confuso 4 choro irritado

3 palavras inapropriadas 3 choro à dor

2 sons inespecíficos 2 gemido à dor

1 ausente 1 ausente

Fonte: Giugno et al. (2003).
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Conforme a resposta de cada criança é atribuido o valor numérico refe-

rente à tabela, somando-se as três respostas, desta forma avalia-se o nível de 

consciência. Quanto menor for o resultado, mais profundo é o coma, sendo 

assim, a somatória 15 representa uma criança em atividade neurológica nor-

mal, 7 ou menos já considera-se coma e o menor escore, que é 3, indica coma 

profundo (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010). 

Em algumas situações (politraumatismos, doenças graves, insuficiências 

respiratórias, por exemplo), o manejo das crianças exige que elas sejam sub-

metidas a sedação. Este procedimento pode otimizar o tratamento e diminuir 

complicações, reduzir respostas de estresse que potencializam a instabilidade 

hemodinâmica e respiratória, possibilita a realização de procedimentos com 

a criança e, nos casos de necessidade de ventilação mecânica, esta pode ser 

implementada com menores riscos (CONCHA TORRE; GALÁN; SAAVEDRA, 

2009). 

Dentre as escalas que são utilizadas para avaliação da sedação em crian-

ças, a Escala de Ramsay (tabela 2) é uma das possibilidades. Ela avalia a criança 

em relação a sua movimentação física atribuindo escores de 1 a 6 em que um 

é uma criança sem sedação e seis seria a criança totalmente sedada. Apesar 

dela ser muito utilizada, não há um método ideal para avaliar o grau de se-

dação em pacientes pediátricos, à vista disso, cabe ao profissional utilizar o 

método indicado pelo protocolo do setor ou empregar outros métodos. 

Tabela 2: Escala de Ramsay

Escala de Ramsay

Paciente ansioso e agitado ou relaxado ou ambos 1

Paciente cooperativo, orientado e tranquilo 2

Paciente responde a ordens verbais 3

Resposta ativa 4

Resposta lenta 5

Resposta ausente 6

Fonte: Conselho Federal de Enfermagem (2012).
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Cuidados de enfermagem

A criança inconsciente necessita que suas funções vitais sejam mantidas 

evitando complicações. Deve-se garantir ações de promoção do conforto afe-

tado pela imobilidade e criteriosa atenção com os sinais vitais (COLLET; OLIVEI-

RA; VIERA, 2010).

•	 Observação dos níveis de consciência (Escala de coma de Glasgow ou 

Escala de Ramsay em pacientes sedados), reação pupilar (tamanho, 

reação à luz e simetria) e SSVV, conforme protocolo hospitalar e/ou 

necessidade;

•	 Atenção para temperatura;

•	 Monitoração da pressão intracraniana (PIC) e cuidados com o disposi-

tivo; 

•	 Avaliar rigidez da nuca;

•	 Atentar para sinais de dor em pacientes comatosos: redução da satu-

ração de oxigênio, aumento da frequência respiratória e cardíaca e da 

pressão arterial. Medicar com analgésicos prescritos e observar se há 

melhora do(s) sinal(is) apresentado(s);

•	 Manter decúbito elevado para evitar aspiração de secreções e vômito;

•	 Realizar mudança de decúbito a cada duas horas;

•	 Realizar balanço hídrico e registro da atividade intestinal;

•	 Realizar cuidados de higiene e hidratação das mucosas, e pele;

•	 Realizar estímulos auditivos, e táteis, orientando sobre espaço e tem-

po, colocar músicas para tocar ou histórias (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 

2010).

TRAUMATISMO CRANIANO

Traumatismo craniano é, segundo Hockenberry e Wilson (2011, p. 1009), 

resultado de uma força mecânica que causa lesão no couro cabeludo, crânio, 

cérebro e/ou meninges. Já o traumatismo cranioencefálico (TCE), segundo 
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Lohr Junior (2002, p. 41), indiferente de ser aberto ou fechado, é aquele com 

envolvimento cerebral, sinalizado por alteração do nível de consciência como: 

sonolência, letargia, confusão mental ou coma. Giugno et al. (2003, p. 289) 

consideram o TCE a partir da seguinte classificação: TCE severo (escore Glas-

gow: 3-8); TCE moderado (escore Glasgow: 9-12); TCE leve (escore Glasgow: 

13-15). 

Lactentes e crianças de 1 a 3 anos possuem a cabeça como parte do corpo 

com mais peso e de maior tamanho quando relacionadas ao resto do corpo, 

sendo assim, as chances de ser lesionada numa queda são maiores (HOCKE-

NBERRY; WILSON, 2011, p. 1009).

O traumatismo craniano também é classificado em: 

•	 Concussão: trauma que provoca alteração da condição mental, provo-

cando confusão e amnésia passageira;

•	 Contusão: hemorragias petequiais ao longo do cérebro causadas pelo 

impacto de algum trauma causando distúrbio da força, sensibilidade 

ou da percepção visual;

•	 Laceração: lesão cerebral que provoca hemorragia e leva a formas gra-

ves de inconsciência e paralisia;

•	 Fratura: ruptura do crânio que pode afetar o cérebro, meninges e vasos, 

podendo levar a diversas complicações, dentre elas infecção, edema ce-

rebral, hemorragia entre outros (HOCKENBERRY; WILSON, 2011).

Cuidados de enfermagem

•	 Observação dos níveis de consciência (Escala de coma de Glasgow), 

reação pupilar (tamanho, reação à luz e simetria) e SSVV, conforme 

protocolo hospitalar e/ou necessidade;

•	 Imobilizar coluna cervical; 

•	 Manter vias aéreas pérvias;

•	 Conferir se há pulso em caso de inconsciência e realizar manobras de 

reanimação cardiopulmonar se necessário;
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•	 Em caso de sangramento realizar limpeza e aplicar gelo para aliviar dor 

e inchaço;

•	 Não alimentar a criança nem oferecer água;

•	 Atentar para sinais como: confusão, amnésia, cefaleia grave, inconsci-

ência, vômitos, extravasamento de líquidos pelo nariz e orelha, marcha 

irregular, dificuldade de falar, de acordar, pupilas dilatadas, visão turva;

•	 Elevar as grades da cama;

•	 Acolchoar superfícies rígidas;

•	 Atentar para convulsões (HOCKENBERRY; WILSON, 2011).

MENINGITES

Para Hockenberry e Wilson (2011), meningite é definida como o processo 

inflamatório que afeta as meninges, sendo este causado por bactérias e vírus, 

nomeadas meningite bacteriana e meningite asséptica respectivamente. Tem 

início dos sintomas rapidamente, sendo eles: febre, cefaleia, vômito, convul-

sões, irritabilidade, agitação, rigidez da nuca, calafrios.

Cuidados de enfermagem

Segundo Souza (2008):

•	 Orientar aos pais/cuidadores quanto ao quadro;

•	 Implementar os cuidados com antibióticoterapia;

•	 Aplicar os cuidados com isolamento de contato e respiratório 24 horas 

após iniciar antibioticoterapia (para casos de meningite bacteriana); 

•	 Realizar os cuidados com oxigenoterapia;

•	 Manter ingestão adequada de líquidos para evitar sobrecarga e edema 

cerebral, se necessário realizar balanço hídrico;

•	 Realizar mudança de decúbito a cada 2 horas aplicando medidas de 

conforto como utilização de rolos, coxins, colchões de água ou ar;

•	 Monitorar os sinais vitais e o estado neurológico.
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ANENCEFALIA E MICROCEFALIA

Anencefalia é, segundo Diniz e Vélez (2008), uma malformação cerebral 

na qual o tubo neural não se fecha, mantendo o cérebro exposto e passível de 

dissolução pelo líquido amniótico. Desta forma, o cérebro não se desenvolve 

corretamente. 

Não há tratamento, cura ou qualquer possibilidade de sobrevi-

da de um feto com anencefalia. Em mais da metade dos casos, 

os fetos não resistem à gestação, e os poucos que alcançam o 

momento do parto sobrevivem minutos ou horas fora do útero 

(DINIZ; VÉLEZ, 2008, p. 648). 

Por se tratar de uma condição em que o nascimento da criança é in-

compatível com a sua sobrevivência, a justiça permite à mãe a decisão pela 

manutenção ou não da gravidez. As orientações quanto a isso podem ser 

verificadas na Resolução do Conselho Federal de Medicina Nº 1.989/2012, 

publicada no D.O.U. de 14 de maio de 2012, Seção I, p. 308 e 309, a qual 

dispõe sobre o diagnóstico de anencefalia para a antecipação terapêutica do 

parto e dá outras providências. Esta Resolução pode ser consultada no ende-

reço: http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2012/1989_2012.

pdf

Microcefalia é também uma malformação cerebral na qual o cérebro não 

se desenvolve em tamanho adequado, pode ser resultante de uma condição 

genética ou devido a exposição materna a fatores como infecções congênitas 

e uso de drogas e álcool. As manifestações incluem comprometimento motor, 

autismo, retardo mental em graus variados, descerebração, entre outros. Não 

há cura (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010). 

A microcefalia pode ser classificada em congênita e pós natal. A congênita 

“está presente ao nascimento e a pós natal refere-se à falha de crescimento 

normal do perímetro cefálico após o nascimento, ou seja, o cérebro é normal 

ao nascimento” (BRASIL, 2015, p. 13). Além das possíveis causas já relaciona-
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das à microcefalia, recentemente foram identificados casos desta ocorrência 

em mães que foram infectadas pelo zica vírus no Brasil. 

Cuidados de enfermagem

•	 Orientar aos pais/cuidadores quanto aos cuidados durante a vida, os 

quais variarão conforme grau de comprometimento da criança.

MIELOMENINGOCELE

Collet, Oliveira e Viera (2010) definem esta patologia como defeito no 

fechamento do tubo neural podendo atingir todo o canal neural ou apenas 

uma parte. Pode ocorrer de forma invisível, também conhecida como oculta, 

ou então exposta em forma de protrusão sacular externa. Trata-se de uma 

anormalidade que ocorre na formação do embrião cujo suprimento nervoso 

se torna defeituoso, apresentando como característica incontinência urinária, 

dificuldade de controle do esfíncter anal, comprometimento motor e anestesia 

local. 

Os cuidados pré-natais são importantes para realização do diagnóstico 

intra uterino desta malformação, para preparar a família e a equipe de saúde 

para o recebimento da criança. O parto mais indicado é o parto cesárea para 

diminuir os riscos de comprometimento neurológico decorrente dos esforços 

presentes no parto vaginal. Via de regra a criança será submetida a procedi-

mento cirúrgico para correção da malformação (BIZZI; MACHADO, 2012).

O tratamento cirúrgico não é uma emergência, mas deve ser realizado o 

mais breve possível. Deve-se considerar que os 

déficits neurológicos presentes ao nascimento associados com a 

mielomeningocele são, em sua vasta maioria, permanentes e ir-

reversíveis, os objetivos fundamentais do reparo cirúrgico da mie-

lomeningocele são a preservação de todo tecido nervoso viável, 

reconstituição anatômica e a minimização ou prevenção do risco 
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de infecção do sistema nervoso central (BIZZI; MACHADO, 2012, 

p. 144).

Cuidados de enfermagem

Segundo Collet, Oliveira e Viera, (2010):

•	 Cuidados pré-operatórios:

o Prevenir infecções e traumatismo local mantendo boa higiene e hidra-

tação da pele;

o Se houver ruptura da membrana que recobre o cisto realizar compres-

sas úmidas com SF 0,9% trocando-as com intervalos frequentes;

o Manter criança sem roupas e em berço aquecido;

o Manter criança em decúbito lateral ou ventral e utilizar coxins para 

confortá-la;

o Avaliar e registrar o perímetro cefálico para tomá-lo como referência 

em avaliações futuras, pois a criança pode desenvolver hidrocefalia (BI-

ZZI; MACHADO, 2012).

•	 Cuidados pós-operatórios (BIZZI; MACHADO, 2012):

o Manter a criança em decúbito ventral para evitar pressão sobre a pele 

aproximada;

o Manter com sonda vesical de demora;

o Observar constantemente a ferida operatória e o possível desenvolvi-

mento de hidrocefalia;

o Proteger o local da lesão da contaminação por fezes impedindo o con-

tato das fezes com o local;

o Controlar diariamente o perímetro cefálico e estado das fontanelas 

para detecção de hidrocefalia;

o Acompanhar a criança para os exames de imagem requeridos no pós-

-operatório;

o  Atentar-se para a ocorrência de hidrocefalia, fístula liquórica, necrose 

ou deiscência de ferida operatória e infecção cirúrgica com ou sem 

meningite.
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PARALISIA CEREBRAL

Encefalopatia crônica não evolutiva da infância com repercussões sintoma-

tológicas de maior evidência na função principalmente motora. Alguns fato-

res endógenos e exógenos podem provocar o comprometimento do sistema 

nervoso, os primeiros estão relacionados a heranças genéticas e o segundo 

é direcionado a fatores etiológicos que acometem a mulher durante a ges-

tação como infecções, parasitoses, intoxicações, radiações, traumas e doen-

ças maternas como anemias entre outros; deve-se levar em consideração a 

asfixia crônica antes de nascer (pré-natal) devido problemas placentários e a 

asfixia aguda do recém-nascido com índices baixos de Apgar. As crianças de-

senvolvem individualmente os sintomas, pois estes variam conforme o nível de 

comprometimento do sistema nervoso, manifestando paralisia, déficit de for-

ça, tensão muscular, alteração do equilíbrio, hipotonia muscular entre outros, 

e estes ainda podem ocorrer combinados com epilepsia, deficiência mental, 

transtornos visuais, auditivos, de linguagem e oculares (ROTTA; OHLWEILER; 

RIESGO, 2005).

Cuidados de enfermagem

Como a paralisia cerebral não possui cura, o tratamento é baseado em 

medidas preventivas e cuidados relacionados ao comprometimento individual 

de cada criança. 
•	 Orientar gestantes e mulheres em idade reprodutiva a evitar e cessar 

consumo de álcool, fumo e drogas; 

•	 Realizar busca ativa de gestantes para acompanhamento pré-natal 

quando faltosas;

•	 Atentar para sinais de hipóxia no momento do parto; 

•	 Realizar e orientar familiares ou cuidadores sobre os cuidados de en-

fermagem de acordo com cada comprometimento apresentado pela 

criança (HOCKENBERRY; WILSON, 2011).
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CONVULSÃO 

Definida por uma crise epiléptica com manifestação motora. Crise epi-

léptica é caracterizada por uma “descarga elétrica anormal generalizada [...] 

que pode ocorrer espontaneamente ou ser provocada por algum fator” como 

febre, trauma entre outros. Sendo assim, uma convulsão é uma descarga elé-

trica anormal que apresenta manifestação motora. Se uma convulsão durar 

mais do que 30 minutos é considerada estado epilético. Convulsões, crises, 

epiléticas e estado epilético, geralmente são manifestações de alguma pa-

tologia e ocorrem com maior frequência em crianças (ROTTA; OHLWEILER; 

RIESGO, 2005, p. 61-62). 

Os sinais de uma convulsão podem ser diversos, dependendo do tipo de 

convulsão, como: perda de consciência, olhos viram pra cima, queda, rigidez, 

extensão ou flexão dos membros, salivação, apneia, movimentos violentos, 

incontinência urinária e fecal, dormência, formigamento, entre outros. 

Cuidados de enfermagem

Após iniciada uma convulsão, e se não for possível interrompê-la com a 

administração de medicamentos prescritos, os cuidados de enfermagem con-

sistem em: 

•	 Orientar aos pais e cuidadores/professores sobre a importância da me-

dicação em horários regulares e sobre sinais para reconhecimento do 

episódio;

•	 Durante a convulsão a criança precisa ser protegida, colocada em posi-

ção confortável e apoiada;

•	 Afastar objetos que possam machucar;

•	 Lateralizar a criança para evitar que broncoaspire conteúdos como sali-

vação e vômito (em ambiente hospitalar realizar aspiração em caso de 

grande quantidade de secreções);

•	 Promover a privacidade na medida do possível durante episódios; 
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•	 Orientar professores e cuidadores para atuar durante os episódios (HO-

CKENBERRY; WILSON, 2011). 

Problemas Geniturinários

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO

Trata-se da colonização de microrganismos infecciosos no trato urinário 

(uretra, bexiga, ureteres, pelve renal, cálices e parênquima renal) que podem 

causar sintomas ou não. A presença de microrganismos é normal na porção 

distal da uretra, a mais próxima do orifício, devido às características da região 

genital, contudo as outras regiões do trato urinário são consideradas estéreis 

(HOCKENBERRY; WILSON, 2011). 

Crianças do sexo feminino têm maiores chances de adquirir infecções do 

trato urinário, devido as características anatômicas da uretra que mede cerca 

de 2 cm em crianças e 4 em adultas, já os meninos, além de possuírem a ure-

tra com disparidade de tamanho, ainda possuem secreções prostáticas que 

auxiliam na defesa dos patógenos. Contudo crianças quando aprendem a con-

trolar os esfíncteres tendem a reter suas eliminações fisiológicas, facilitando a 

colonização de bactérias, ou então não promovem o esvaziamento completo 

da bexiga, desencadeando no refluxo de urina para os ureteres (HOCKENBER-

RY; WILSON, 2011). 

A sintomatologia inclui febre, dor abdominal, calafrios, dificuldade e dor 

ao urinar e incontinência urinária (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).   

Cuidados de enfermagem

Collet, Oliveira e Viera, (2010) apresentam os seguintes cuidados de enfer-

magem para as infecções do trato urinário:

•	 Preparar a criança para coletar a amostra de urina, utilizando o brinque-

do terapêutico para explicar-lhe o procedimento;
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•	 Realizar higiene íntima e atentar para não contaminar a amostra;

•	 Orientar aos cuidadores sobre antibióticoterapia e hábitos de higiene;

•	 Incentivar ingesta de água.

INSUFICIÊNCIA RENAL

Consiste na incapacidade do rim de realizar suas funções de excretar ma-

terial residual, conservar os eletrólitos e concentrar a urina, desta forma o vo-

lume e concentração da urina ficam desregulados. A insuficiência renal pode 

ocorrer de forma rápida, chamada de aguda (geralmente reversível) ou, devido 

alguma anomalia desenvolvendo-se lentamente, chamada de crônica. O prin-

cipal sintoma é a eliminação insuficiente de urina, conhecida como oligúria5 

associado a distúrbios eletrolíticos diversos. Também pode apresentar ausên-

cia de urina, náuseas, vômitos, sonolência, edema e hipertensão. É incomum 

em crianças, porém quando ocorre, geralmente é devida a desidratação grave 

(HOCKENBERRY; WILSON, 2011).

Cuidados de enfermagem

Segundo Hockenberry e Wilson (2011), os cuidados de enfermagem para 

insuficiência renal consistem em:

•	 Balanço hídrico rigoroso;

•	 Monitorar os sinais vitais;

•	 Orientar os cuidadores sobre a restrição de ingesta líquida, devendo ser 

dividida em pequenas quantidades;

•	 Em crianças que possuem compreensão da sua condição, solicitar que 

ela auxilie na determinação da distribuição dos líquidos;

•	 É necessário reduzir a febre, ansiedade e inquietação;

•	 Atentar para possíveis complicações como infecções, anemias entre ou-

tros. 

5  Volume de diurese menor que 1mL/kg/h (CARLOTTI, 2012)
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Problemas Endócrinos 

DIABETES

Segundo o Ministério da Saúde diabetes se refere a um transtorno meta-

bólico proveniente da deficiência da produção ou secreção de insulina resul-

tando em distúrbios do metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras e 

ainda em hiperglicemia. Quando não tratada adequadamente pode causar 

disfunção ou falência dos órgãos, cegueira, insuficiência renal e amputações 

de membros entre outras complicações e, como consequência pode reduzir a 

capacidade de trabalho e expectativa de vida (BRASIL, 2013). 

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) aparece, mundialmente, como uma das 

principais doenças crônicas da infância sendo que no Brasil, algumas estatís-

ticas mostram que dos cinco milhões de pessoas com diabetes, aproximada-

mente 300 mil têm menos de 15 anos de idade (MOREIRA; DUPAS, 2006). 

Hockenberry e Wilson (2011), a caracteriza como a deficiência parcial ou com-

pleta de secreção do hormônio insulina6. A reposição da insulina dependerá 

de cada caso. 

Os sintomas incluem: perda de peso, pele seca, visão turva, dor de cabeça, 

fadiga, cicatrização demorada, aumento da frequência urinária.

Cuidados de enfermagem

Hockenberry e Wilson (2011) orienta os seguintes cuidados de enferma-

gem para crianças com diabetes:

•	 Orientar os pais e pessoas que se relacionam com a criança (cuidado-

res, professores, familiares em geral) aos cuidados com alimentação e 

a atentar para sinais de hipoglicemia7;

6  Insulina é o hormônio responsável por facilitar a entrada de substâncias como gorduras, carboidratos e 
proteínas nas células musculares, adiposas e do fígado, além de promover o armazenamento de glicose 
(HOCKENBERRY; WILSON, 2011). 

7  Sinais de hipoglicemia são: suor, tremores, tonturas, dificuldade de equilíbrio, de memória e de atenção 
(HOCKENBERRY; WILSON, 2011).
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•	 Orientar sobre planejamento alimentar, procurar ao profissional nutri-

cionista;

•	 Planejar viagens, festas entre outros com antecedência para evitar 

transtornos e possíveis complicações.

Em caso de crianças insulino-dependentes:

•	 Orientar a utilizar o aparelho para aferir glicose, anotar os resultados, 

descartar em local correto o material utilizado (perfuro cortantes) e 

proceder, conforme prescrição médica;

•	 Orientar cuidados com insulina, quanto a armazenamento em local 

adequado conforme prescrito na bula (geralmente em temperatura 

ambiente ou refrigerados), validade entre outros;

•	 Ensinar a aplicar injeção em local com tecido adiposo em ângulo de 

90º, realizando rodízio de regiões;

•	 Crianças em idade escolar já possuem capacidade de auto adminis-

tração da insulina, portanto é interessante que eles aprendam e par-

ticipem do próprio cuidado, incluindo alimentação, administração do 

hormônio, evitando lesões na pele e hipoglicemia;

•	 Mesmo que a criança possa realizar a aplicação da insulina é importan-

te que os pais dominem a técnica, pois pode haver casos de emergên-

cia e os pais necessitarem aplicá-la e também para o rodízio em locais 

inacessíveis à criança;

•	 Cuidados com higiene e conforto devem ser rigorosos, sapatos confor-

táveis, unhas aparadas, boa higiene dental com escova macia evitando 

lesões e boa higiene íntima.

FIBROSE CÍSTICA

Também conhecida por mucoviscidose, é uma doença hereditária, crônica 

e progressiva que afeta a produção de muco, aumentando a viscosidade das 

secreções das glândulas do pâncreas, das produtoras de muco dos brônquios 
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entre outras, causando obstrução dos ductos. No caso dos brônquios, a obs-

trução dos ductos pode desencadear alterações respiratórias graves, e conse-

quentemente, a obstrução de outros ductos afetam seus respectivos órgãos. 

As complicações mais comuns são diabetes, artrite, pneumotórax, doença he-

pática, pancreatite e colecistite. RN com esta disfunção não apresentam ex-

creção de mecônio e, nestas crianças, o desenvolvimento e o ganho de peso é 

insuficiente, mais uma característica destacável é o suor excessivo em qualquer 

idade (SOUZA, 2008).

Os cuidados de enfermagem para a fibrose cística, segundo Souza 
(2008, p. 295) são:

•	 Cuidados com oxigenoterapia e monitoração de saturação;

•	 Evitar desidratação, devido ao excesso de eliminação de líquidos pela 

sudorese orientando ingesta de líquidos;

•	 Estimular prática de exercícios;

•	 Incluir os pais/cuidadores no cuidado, confortando-os e ensinando-os a 

como proceder em casa.

Problemas Osteoarticulares 

LÚPUS ERITEMATOSO

“É uma doença auto-imune inflamatória crônica dos tecidos conjuntivos”, 

pode afetar apenas a pele (lúpus eritematoso discoide) ou então a pele e ór-

gãos (lúpus eritematoso sistêmico). Neste segundo, a causa é desconhecida, 

entretanto, fatores podem predispor o indivíduo a esta doença como gravi-

dez, infecções, radiação, exposição ao sol, imunização, entre outros. Neste 

distúrbio os anticorpos agem contra as células do próprio corpo, suprimem a 

imunidade e lesionam os tecidos (SOUZA, 2008, p. 461). 
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Os sintomas variam de acordo com o quadro, podendo apresentar febre, 

fraqueza generalizada, lesões descamativas sobre a asa do nariz, náuseas, 

vômitos, entre outros, mas para realização do diagnóstico consideram-se ne-

cessários confirmar, pelo menos 4 destes itens: erupção malar (asa de borbo-

leta), úlceras de mucosa, fotossensibilidade, lesão discoide, artrite não erosiva, 

nefrite, sistema nervoso (convulsões e psicose), serosite, citopenia (COLLET; 

OLIVEIRA; VIERA, 2010). 

Cuidados de enfermagem

•	 Collet, Oliveira e Viera (2010) salientam que os cuidados são desti-

nados aos sintomas, visto que se trata de uma doença que não tem 

cura. Cuidados com convulsões (ver mais em item convulsões), me-

didas antitérmicas, curativos em lesões, cuidados com vômitos (ver 

mais em item vômitos), compressas mornas em regiões articulares 

dolorosas;

Souza (2008) propõe os seguintes cuidados:

•	 Orientar dieta balanceada e rica em proteínas para evitar anemias;

•	 Estimular realização de exercícios físicos para evitar contraturas.

OESTEOMIELITE

Trata-se da infecção óssea e de tecidos moles, de forma aguda ou crôni-

ca. Pode ser desencadeada por um trauma associado com infecção aguda de 

qualquer parte do corpo ou uma infecção localizada. Acomete as crianças em 

fase de crescimento rápido geralmente no fêmur, tíbia, úmero e rádio poden-

do causar distúrbios do crescimento, deformidades, diferença de comprimento 

e infecção crônica (SOUZA, 2008). 
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Cuidados de enfermagem para a osteomielite, segundo Souza 
(2008) são:

•	 Proteger o membro contra novas lesões;

•	 Cuidados com antibióticoterapia (ver mais em capítulo medicação);

•	 Realizar curativos de forma asséptica;

•	 Cuidados com gesso se houver (ver mais em fraturas);

•	 Elevar o membro; 

•	 Realizar mudança de decúbito a cada 2 horas se necessário;

•	 Realizar medidas de contenção se necessários e elevar grades laterais.

Afecções cirúrgicas 

Uma internação por si só já é um evento traumático na vida da criança, 

a cirurgia tende a ser mais complicada ainda, pois afasta a criança dos pais/

cuidadores durante o procedimento, além dos medos, da dor e das restrições 

que a criança pode vivenciar como o jejum e contenção física que também 

influenciam em sua percepção sobre este acontecimento. 

Na confecção desta parte de seu material de estudo, você encontrará os 

cuidados que são gerais para o pré e pós operatório em todos os procedimen-

tos cirúrgicos e, posteriormente, intervenções cirúrgicas que podem acontecer 

com crianças e adolescentes. Selecionaram-se para estudo a hérnia inguinal, 

fimose, hipospadia, epispadia, criptorquidia, pneumotórax, bronqueostasias, 

atresia congênita de esôfago, refluxo gastresofágico, megacólon, pé torto 

congênito e fraturas.

CUIDADOS GERAIS PRÉ-CIRÚRGICOS 

•	 Orientar e tranquilizar pais/cuidadores sobre o procedimento cirúrgico;

•	 Orientar a criança, através do brinquedo terapêutico sobre o processo 

como um todo;
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•	 Utilizar do brinquedo terapêutico como prática comum previamente 

em qualquer procedimento realizado com a criança;

•	 Manter acesso venoso de grosso calibre e, se houver PICC mantê-lo 

em funcionamento adequado e realizar seus cuidados (ver mais em 

capítulo administração de medicamentos: cuidados com cateter venoso 

central de inserção periférica);

•	 Cuidados com antibioticoterapia quando prescrita;

•	 Controle dos sinais vitais;

•	 Planejar o jejum (inclusive de água), conforme agendamento do proce-

dimento cirúrgico e prescrição médica orientando a criança e os pais/

cuidadores sobre a sua importância; 

•	 Realizar tricotomia no local da incisão se houver indicação;

•	 Retirar joias, adereços, esmaltes, próteses, entre outros;

•	 Promover higiene da criança;

•	 Preparar o leito para receber a criança no pós-cirúrgico;

•	 Fornecer informações (se houver), para os pais/cuidadores enquanto 

a criança está no procedimento cirúrgico (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 

2010).

CUIDADOS GERAIS PÓS-CIRÚRGICOS 

•	 Manter a criança posicionada conforme orientação médica;
•	 Aferir os sinais vitais, monitorar estado de consciência, o curativo e 

eliminação urinária;
•	 Medicar conforme prescrição médica;
•	 Manter os cuidados com antibióticoterapia e orientar aos pais/cuidado-

res sobre os mesmos;
•	 Realizar curativo em incisão cirúrgica de maneira asséptica e orientar 

aos pais/cuidadores como realizá-lo em caso de alta;
•	 Manter cabeceiras elevadas e, se necessário realizar medidas de con-

tenção (ver mais em capítulo medicação: medidas de contenção);
•	 Manter próximo a criança, cuba rim e compressas em caso de vômito;
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•	 Oferecer dieta assim que prescrito, auxiliando na alimentação;
•	 Estimular a recreação assim que permitido (COLLET, OLIVEIRA; VIERA 

2010);
•	 No curativo observar presença de sangramentos, edema ou afastamen-

to das bordas cirúrgicas;
•	 Registrar no prontuário, todos os dados levantados quando estiver re-

alizando a assistência de enfermagem, assim como os cuidados que 
você dispensou à criança;

•	 Preparar, desde o momento da internação, a criança e seus pais/cuida-
dores, para a alta orientando os cuidados específicos em cada procedi-
mento cirúrgico que serão realizados em casa;

•	 Realizar a alta e reforçar todas as orientações assim como os encami-
nhamentos da criança e familiares/cuidadores aos serviços de referên-
cia da comunidade que continuarão os cuidados após a intervenção 
cirúrgica. 

HÉRNIA INGUINAL 

Tubino (2010) define a hérnia inguinal, como entrada de parte do conteú-
do abdominal em um processo de invaginação persistente que pode ser diag-
nosticado a partir do abaulamento na região inguinal que diminui espontane-

amente, contudo há casos em que não reduz chamado de hérnia encarcerada 

que, geralmente é indicado para cirurgia, devido ao risco de comprometimen-
to vascular e, consequente necrose da porção do intestino encarcerada. Para 
correção deste problema realiza-se a herniorrafia.

Cuidados de enfermagem com a herniorrafia

•	 Realizar cuidados gerais pré e pós cirúrgicos;
•	 Cuidados com sondagem nasogástrica, caso ela tenha sido necessária 

durante o procedimento cirúrgico (ver mais em capítulo nutrição).
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FIMOSE 

Iasi (2010, p. 2666) define fimose como “o estreitamento do orifício pre-
pucial que impede ou dificulta a exposição total da glande” Trata-se de uma 
patologia que acomete a maioria dos RN masculinos, situação que, na maioria 
das vezes é naturalmente revertida visto que no primeiro ano de vida o prepú-
cio adquire maior elasticidade e se descola da glande. Contudo, aqueles que 
não realizam este processo de maneira natural necessitam corrigi-lo cirurgica-
mente. Em alguns casos pode ser realizado o tratamento tópico com pomadas 
e massagens para exteriorizar a glande. 

Uma complicação da fimose pode ser a parafimose, que consiste no não 
retorno do prepúcio após sua tração, podendo comprimir a região causando 
edema, cianose e até gangrena. O tratamento é o mesmo para a fimose, a 
postectomia (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010). 

Cuidados de enfermagem na postectomia

•	 Realizar os cuidados gerais pré e pós cirúrgicos;
•	 Observar sangramentos;
•	 Orientar pais/cuidadores e criança a evitar usar roupas íntimas aperta-

das que possam irritar a glande;
•	 Orientar importância da higiene e maneira de utilização de pomadas 

quando prescritas (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).

HIPOSPÁDIA 

Consiste na “abertura anômala da uretra na face ventral do pênis”, já nas 

meninas é raro, contudo caracteriza-se pela “abertura da uretra na face ante-

rior da vagina” (SILVEIRA, 2010, p. 2721). A correção cirúrgica é recomendada 

para possibilitar a direcionar o jato voluntariamente, urinando em pé (COLLET; 

OLIVEIRA; VIERA, 2010). 
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Cuidados de enfermagem

•	 Implementar os cuidados gerais pré e pós cirúrgicos. 

EPISPÁDIA 

Definida por: “anomalias do pênis e da uretra em que a abertura uretral 

está localizada na face dorsal do pênis. Nas meninas as epispádias caracteri-

zam-se pela abertura uretral mais dorsal e superior que o normal [...]” (LEÃO; 

CARNEVALE, 2010, p. 2635). Resulta de defeitos na formação embrionária e é 

reconhecida através do recurvamento dorsal do pênis, pelo meato posicionado 

no dorso e pelo excesso de prepúcio, contudo pode ser difícil de identificar em 

RN, podendo evidenciar-se apenas no período de retirada de fraldas através 

da incontinência urinária. O tratamento é cirúrgico e pode ocorrer após os 6 

meses de idade (LEÃO; CARNEVALE, 2010). 

Cuidados de enfermagem

•	 Criança portadora desta anomalia necessita de rigorosa higiene e 

região genital devido à incontinência urinária com uso abundan-

te de pomadas para prevenção de dermatite (LEÃO; CARNEVALE. 

2010);

•	 Orientar aos pais sobre a patologia e os cuidados com a troca de fral-

das e higiene; 

•	 Implementar os cuidados gerais pré e pós cirúrgicos. 

CRIPTORQUIDIA 

Também conhecida por testículo não descido, se trata de uma anomalia 
que afeta o posicionamento do testículo, podendo ser uni ou bilateral. Nesta 
anomalia o testículo não se encontra na bolsa escrotal e, sim, no canal inguinal 
ou intra-abdominal. É comum ocorrer nos meninos, contudo ocorre comu-
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mente em RN menor que 1500 g. A descida do testículo pode ocorrer após o 
nascimento, contudo se não ocorrer é necessária intervenção cirúrgica, devido 
o risco de: infertilidade, torção do testículo, associação com hérnia inguinal 
entre outros (ANDERSON, 2010). 

Cuidados de enfermagem

•	 Implementar os cuidados gerais pré e pós cirúrgicos.

PNEUMOTÓRAX

Souza (2008) define o pneumotórax, como presença de ar entre as pleu-
ras parietal e visceral (tecidos que recobrem o pulmão) impedindo a expansão 
dos pulmões. Uma característica visível desta condição é a movimentação to-
rácica assimétrica, outros sintomas incluem cianose, distensão das veias jugu-
lares, ansiedade, palidez e desvio da traqueia 

Cuidados de enfermagem 

•	 Monitorar oximetria de pulso constantemente;
•	 Realizar os cuidados com dreno de tórax8;
•	 Implementar os cuidados gerais pré e pós cirúrgicos (COLLET; OLIVEI-

RA; VIERA (2010).

BRONQUEOSTASIAS

Doença que pode envolver todo o pulmão ou apenas um lobo, “caracte-

rizada pela dilatação anormal crônica dos brônquios e destruição das paredes 

brônquicas”. Esta patologia pode ser causada por lesões repetitivas ou anor-

8  Segundo Collet, Oliveira e Vieira (2010, p. 252), realizar troca do líquido do sistema a cada 24 horas; manter 
o frasco coletor abaixo do nível da criança; realizar troca do curativo no local de inserção a cada 24 horas 
com técnica estéril; avaliar se há oscilação do líquido do frasco; observar as características do conteúdo 
drenado e registrar; fixar o dreno à pele da criança; pinça-lo e observar vazamento dos sistemas; manter 
decúbito elevado; atentar para enfisema subcutâneo. 
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malidade de limpeza mucociliar, levando à uma lesão pulmonar irreversível 

(SOUZA, 2008, p. 92).

Cuidados de enfermagem nas bronqueostasias

Segundo Souza (2008, p. 93):

•	 Orientar o paciente a adaptar-se ao novo estilo de vida após a lesão 

pulmonar (evitar fumo e contato com fumantes, da mesma forma os 

poluentes; manter vacinação em dia para evitar infecções; repouso; 

dieta rica em proteínas e ingesta de água adequada); 

•	 Posicionar em decúbito dorsal elevado;

•	 Implementar os cuidados com antibioticoterapia;

•	 Realizar os cuidados com oxigenoterapia (O
2
 umedecido);

•	 Manter a criança hidratada para mobilizar secreções;

•	 Realizar os cuidados pré e pós cirúrgicos (COLLET; OLIVEIRA; VIERA (2010).

ATRESIA CONGÊNITA DE ESÔFAGO

Scholobach (2010, p. 2595) define a atresia congênita de esôfago como 

“anormalidade congênita na qual a porção média do esôfago é ausente” Des-

ta forma, não há ligação direta da cavidade oral com o estômago. Esta anor-

malidade ocorre devido a uma malformação nas primeiras semanas de vida e, 

geralmente ocorre concomitantemente com outras malformações (cardíacas, 

gastrintestinais, geniturinárias, neurológicas e esqueléticas). 

O diagnóstico ocorre no pré-natal através da ultrassonografia, contudo, 

ao nascer, é de praxe realizar a passagem da sonda nasogástrica para testar a 

permeabilidade das narinas e do esôfago, se houver resistência nesta sonda-

gem é necessário investigar sobre a atresia. Concomitantemente pode ocorrer 

a fistula traqueoesofágica que conecta o esôfago ao pulmão, desta forma, se 

o RN for amamentado, o alimento ingerido desencadeará a broncoaspiração 

causando inúmeras consequências e até a morte. É necessária correção cirúr-

gica desta anomalia (SCHOLOBACH, 2010). 
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Cuidados de enfermagem

Scholobach (2010) orienta os seguintes cuidados de enfermagem para a 

atresia de esôfago:

•	 Orientar à mãe sobre a impossibilidade de amamentar e encaminha-la 

para banco de leite para doação do leite materno e manutenção da 

produção do mesmo;

•	 Orientar sobre a possibilidade de refluxos e aos cuidados para evitar 

suas complicações (ver mais abaixo no item refluxos); 

•	 Manter o RN em jejum;

•	 Pode haver necessidade de oxigenoterapia e neste caso umidificar o ar 

e controlar saturação;

•	 Controlar os sinais vitais.

Se o RN possuir a fístula traqueoesofágica: 

•	 Mantê-lo em aspiração constante de saliva para evitar broncoaspiração;

•	 Posicioná-lo em decúbito elevado ou lateral direito;

•	 se não houver a fistula traqueoesofágica: Pode ser posicionado em 

Trendelemburg.

MEGACÓLON

Sabbaga (2010) define o megacólon como uma doença congênita que 

cursa com disfunção do peristaltismo intestinal. Ou seja, se trata de uma obs-

trução causada pela motilidade inadequada de parte do intestino. 

Os sintomas aparecem logo após o nascimento e se baseiam em: não 

eliminação de mecônio em até 48 horas após o nascimento, distensão abdomi-

nal, vômitos, constipação, retardo do crescimento e na infância se cronificam 

podendo haver presença de massas à palpação da fossa ilíaca esquerda, des-

nutrição e anemias (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).
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O megacolo congênito, também denominado megacolo aganglio-

nar ou moléstia de Hirschsprung, constitui anomalia congênita gra-

ve que, se não diagnosticada e adequadamente tratada, frequente-

mente leva o paciente ao óbito. Consiste na ausência de inervação 

intrínseca na parede intestinal na porção terminal do aparelho di-

gestivo. A forma clássica da doença, que corresponde a 80% dos 

casos, decorre da ausência de plexos mioentéricos de Meissner e 

Auerbach na parede de todo o reto, de forma que o sigmoide torna-

se dilatado na tentativa de vencer o obstáculo funcional existente à 

montante. A doença pode se manifestar no período neonatal, sob 

forma de suboclusão intestinal baixa e/ou surtos de enterocolite de 

estase (TANNURI; TANNURI, 2007, p. 100).

Não é incomum que o procedimento cirúrgico possa desencadear em uma 

colostomia o que exige maior preparo dos familiares para o enfrentamento da 

situação de ter um filho recém nascido com um estoma.

Cuidados de enfermagem 

Segundo Collet, Oliveira e Viera (2010), os cuidados cirúrgicos com o me-

gacólon seriam:

•	 Com a eminente possibilidade de uma ostomia, orientar pais/cuidado-

res e crianças sobre o procedimento e ensiná-los os cuidados necessá-

rios, além de fornecer o centro de referência para estomas;

•	 Realizar preparação do intestino para a cirurgia conforme prescrição 

médica como enemas entre outros (ver mais em capítulo medicação 

via retal);

•	 Implementar os cuidados gerais pré e pós cirúrgicos. 

PÉ TORTO CONGÊNITO

Hockenberry e Wilson (2011, p. 1153) definem pé torto congênito como 
“uma deformidade complexa do tornozelo e do pé que inclui a adução do 
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antepé, supinação da porção média do pé, varismo do calcanhar e tornozelo 
equino” Não há causa definida, mas é frequentemente relacionado à posição 
uterina e malformações congênitas. 

Cuidados de enfermagem

Hockenberry e Wilson (2011) consideram que os cuidados de enferma-
gem para esta patologia são os mesmos vinculados aos para fraturas (ver 
cuidados de enfermagem no título fraturas), pois o recém-nascido receberá 
imobilizações, geralmente gesso, contudo ressalta a atenção para os cuidados 
com a pele e circulação, pois apresentam crescimento rápido carecendo de 
trocas periódicas da imobilização. 

•	 Orientar os pais sobre atenção ao crescimento do bebê e cuidados com 
a imobilização, facilitando o desenvolvimento na medida do possível;

•	 Atentar para cuidados de higiene, evitando que o gesso fique úmido e 
sujo devido à proximidade com a região genital. 

FRATURAS 

Consiste em uma lesão nos ossos, cuja tensão deles não resiste à força 
aplicada e se rompe. Ocorrem com maior frequência em crianças e idosos, 
contudo nas crianças a recuperação é mais rápida. É necessário atentar para 
múltiplas fraturas e em diferentes fases de recuperação, pois podem decorrer 
de alguma patologia (HOCKENBERRY; WILSON, 2011). 

Cuidados de enfermagem

Segundo Hockenberry e Wilson (2011), os cuidados de enfermagem nas 
fraturas incluem:

•	 Acalmar a criança e os pais;

•	 Solicitar que a criança demonstre aonde dói e explique o que aconte-

ceu, se a criança não falar solicitar aos pais/cuidador; 

•	 Movimentar a região lesada o mínimo possível;
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•	 Se houve feridas abertas realizar curativo estéril e limpo;

•	 Imobilizar o membro/região sem tracionar ou tentar colocar no lugar, 

elevando o membro e aplicar frio se possível encaminhando-a para cen-

tro de referência nos casos fora do hospital; 

Em caso de aplicação de gesso:

•	 Manter a imobilização descoberta para que seque completamente de 

dentro para fora, não devendo ser utilizado secadores ou ventiladores;

•	 Dependendo da imobilização será necessária mudança de decúbito, 

realizada a cada 2h; 

•	 Elevar membro gessado para evitar inchaço; 

•	 Atentar para as extremidades do corpo que ficam fora do gesso, elas 

demonstram o inchaço e alteração de cor;

•	 Observar a extremidade do membro gessado, para sinais como formi-

gamento, dor, cianose, ausência de movimento e velocidade de preen-

chimento capilar, os quais podem indicar isquemia pela compressão do 

gesso ou pelo edema decorrente da fratura; lembrar-se que a isquemia 

resulta em morte celular que pode levar à amputação do membro;

•	 Em caso de alta logo após a imobilização instruir os pais/cuidadores 

sobre estes cuidados; 

•	 Não deixar a criança colocar nada entre gesso e pele;

•	 Atentar para cuidados com a higiene, evitando que o gesso fique úmi-

do após banhos, devendo ser coberto com plásticos.

Em caso de cirurgia:

•	 Realizar curativo asséptico registrando as características;

•	 Orientar os pais/cuidadores que é comum haver sangramento na inci-

são cirúrgica;

•	 Implementar os cuidados pré e pós cirúrgicos.
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Leitura recomendada

Tratamento da diarreia  com link para acesso no endereço: http://bvsms.saude.gov.
br/bvs/cartazes/manejo_paciente_diarreia_cartaz.pdf

Sugestões de metodologias e recursos:

-  Exposição dialogada;
-  Elaboração de exercícios como realização de quadros diferenciando 

e indicando as afecções clínicas e cirúrgicas e suas principais carac-
terísticas, as quais os alunos poderão realizar em casa;

-  Estudos de caso para seleção dos cuidados de enfermagem; 
-  Quadro negro/branco;
-  Giz/caneta;
-  Projetor multimídia;
-  Computador; 
- Folha sulfite;
- Impressora.
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Ao final deste capítulo espera-se que você possa:

-  Compreender os principais exames que auxiliam no diagnóstico de 
patologias pediátricas;

-  Reconhecer medidas das amostras e materiais utilizados para reali-
zação da coleta dos exames;

-  Apreender a técnica de coleta de materiais para exames em pediatria

A equipe de enfermagem, através do preparo e do cuidado de enferma-

gem específico, auxilia na definição dos diagnósticos de quadros patológi-

cos ou exames de acompanhamento rotineiros atuando na coleta de vários 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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tipos de exames de níveis ambulatoriais. Para a eficácia dos diagnósticos é 

necessário que a coleta do material esteja adequada, para isso o profissio-

nal deve ter conhecimento referente às técnicas específicas para coleta de 

materiais para exames em pediatria (SILVA; PEDUZZI, 2005). Além da coleta 

de materiais alguns exames diagnósticos como eletroencefalograma, eletro-

cardiograma exigem orientações e cuidados que o Técnico em Enfermagem 

precisa saber.

Em todos os procedimentos devem ser realizadas práticas básicas, como 

explicar à criança o que será feito; proceder a lavagem das mãos corretamen-

te; reunir, além do material necessário para a coleta do exame, a solicitação 

devidamente preenchida e assinada e o mesmo deve ser identificado correta-

mente (LIMA; MATÃO, 2010).

Dentre os inúmeros exames que podem ser realizados em pediatria, nes-

te capítulo serão abordados a coleta de urina, de urocultura e bacteriosco-

pia, urina de 24 horas, coleta de fezes, coleta de sangue, coleta de escarro, 

exames radiológicos, eletroencefalograma, eletrocardiograma e punção lom-

bar. A seguir você encontra os procedimentos necessários para a realização 

desses.

Exames de urina

Os exames laboratoriais de urina auxiliam no tratamento da maioria das 

infecções do trato urinário. Essas infecções normalmente são causadas por 

bactérias, porém vírus e fungos podem ser encontrados. Coletas de urina re-

alizadas em crianças com a utilização de saco coletor tem maior chance de 

contaminação da amostra, podendo gerar resultados falsos positivos. A maior 

parte dos pacientes com infecção requerem que o tratamento comece antes 

mesmo da confirmação do antimicrobiano ideal sobre a cultura, sendo assim 

a medicação será definida de acordo com dados clínicos e epidemiológicos 

(CARVALHAL; ROCHA e MONTI, 2006). 
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Elementos Anormais e Sedimentos ou Urina I

Exame realizado para diagnóstico e acompanhamento de pessoas com 

comprometimento do trato geniturinário. Ele permite avaliar as características 

físicas da urina como cor, turvação e cheiro. São avaliados a densidade, o pH, 

presença de proteínas, glicose e cetonas na urina (PORTO, 2001).

Deve-se proceder a higiene da genitália externa, região do períneo e ná-

degas da criança com sabão neutro e água. Caso a criança não consiga urinar 

após solicitado, deverá ser colocado o coletor de urina e aguardar, mantendo 

a criança sob observação. Caso seja possível coletar a urina sem o coletor, 

deve ser coletado no mínimo 10 ml; o coletor deve ser observado de 15 em 

15 minutos, caso não haja urina em até 30 minutos a técnica deve ser reali-

zada novamente com um coletor novo (LIMA; MATÃO, 2010). É importante 

ressaltar que, quando a criança compreender orientações e tiver controle total 

da micção, a urina a ser coleta é a do jato médio, já que o primeiro jato pode 

conter elementos que ficam alojados na uretra (CARVALHAL; ROCHA; MONTI, 

2006). Entretanto, esta consideração é dificilmente aplicada em crianças dada 

a impossibilidade de coletar a urina de jato médio que exigiria a sua total co-

laboração.

Coleta de Urocultura e Bacterioscopia

Esse exame constatará se há microrganismos patológicos na urina. Para 

sua realização, com crianças, é necessário bandeja, um coletor de urina ou 

frasco esterilizado, gaze esterilizada, cuba rim, sabão neutro e água corrente. 

Para meninos e meninas que conseguirem urinar quando solicitado, deve ser 

dado banho antes, realizando a higiene criteriosa da região genital e secar 

com gaze esterilizada, solicitar que a criança urine no frasco o jato médio. Para 

criança que não urinam perante solicitação deve ser realizada a mesma limpe-

za, porém será colocado o coletor de urina esterilizado. Em ambos os casos 

se a criança não urinar em até 30 minutos o procedimento deve ser iniciado 

novamente (LIMA; MATÃO, 2010). No caso da criança apresentar febre e o 
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resultado do exame de urocultura apresentar alguma contagem de colônia, já 

há a possibilidade de infecção urinária (CARVALHAL; ROCHA; MONTI, 2006).

Coleta de Proteinúria de 24 horas – porcentagem da presença de 
proteína na urina

Para essa coleta é necessário um frasco limpo de 1000 ml. Orienta-se que 

a primeira urina seja desprezada e a coleta comece a partir dela. Após coletar 

a primeira amostra e armazená-la no frasco inicia-se a contagem das 24 horas 

que devem compor o volume coletado; é imprescindível que a partir da coleta 

da primeira amostra todas as urinas sejam feitas no frasco ou nele adiciona-

das, caso contrário a coleta será recomeçada. Nesse frasco, além da identifica-

ção da criança e tipo de exame, deverá conter o horário de início e término da 

coleta e a mesma deverá ser mantida sob refrigeração até ser encaminhada ao 

laboratório. Caso necessário deverá ser usado o coletor de urina, e a urina será 

transferida para o frasco de 1000 ml (LIMA; MATÃO, 2010).

Coleta de fezes

É um exame parasitológico utilizado para a detecção de parasitas nas fe-

zes. Para realizá-lo, usualmente são solicitadas três amostras (em dias segui-

dos); durante a coleta será necessário o coletor de fezes, espátula ou seringa 

(conforme consistência do material) e plástico para servir de forro em caso de 

fezes mais líquidas. A equipe deve ser avisada em seguida da evacuação da 

criança, e a coleta deverá ser feita de várias partes do material (LIMA; MATÃO, 

2010).

Exame de coprocultura (mensuração de vermes patógenos nas fe-
zes): nesse exame também serão coletadas as fezes, porém os equipamentos 

utilizados devem ser esterilizados, assim como o armazenamento da amostra, 

que deve ser levado de imediato para o laboratório (LIMA; MATÃO, 2010). 
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Para exames com coletas de fezes, a amostra deve ser composta de no mínimo 

10 gramas do material (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).

Coleta de sangue

Hemograma: o jejum, que pode ser desejável para a coleta, não é condi-

ção que impeça a realização do exame. A equipe de enfermagem atuará no 

apoio à família, já que a coleta poderá ser feita pelos profissionais do laborató-

rio. Esse exame avalia os elementos que compõem o sangue (LIMA; MATÃO, 

2010). 

Hemocultura: esse exame não exige jejum e, para sua realização serão 

coletadas três vezes o sangue, com espaços de 30 minutos entre as coletas. O 

exame calculará os germes patológicos presentes no sangue (LIMA; MATÃO, 

2010). 

Bioquímica do sangue: neste exame, que também não exige jejum com-

pleto da criança será avaliado o nível de concentração dos componentes quí-

micos do sangue (LIMA; MATÃO, 2010) tais como sódio e potássio. 

Para realizar exames de hemograma em crianças, a quantidade de sangue 

a ser coletada é de 0,5 a 1 ml (FAHUB, 2013). O calibre da agulha utilizado 

é o de 25x7mm; para dispositivos de punção periférica orienta-se o calibre 

máximo de 25G ou de acordo com o tamanho da criança calibres maiores ou 

menores deverão ser utilizados. Durante a coleta, algumas condições devem 

ser consideradas como, por exemplo, o tempo de garroteamento ideal é de 30 

segundos, pois pode acarretar em alterações no exame; o local deve ser pun-

cionado em um ângulo de 30º graus (com bisel voltado para cima); no caso 

da coleta realizada com seringa, o sangue deve ser aspirado lentamente. A 

Clinical Laboratory Standardization Institute (CLSI) traz uma padronização na 

sequência de tubos quando solicitado vários exames: primeiro são os frascos 

de hemocultura, em seguida os tubos com citrato, os tubos para soro com 
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ativador de coágulo (com ou sem gel separador), tubos com heparina (com ou 

sem gel separador de plasma), tubos com EDTA (anticoagulante) e por último 

os tubos com fluoreto (SBPC/ML, 2014).

Alguns estudos mostram que as quantidades de sangue coletadas, usual-

mente, nas instituições excedem o que é necessário: 

[...] para se realizar um hemograma completo, feito hoje em citô-

metro de fluxo, são requeridos apenas 100μL2 de sangue total. No 

entanto, em um procedimento padrão, coletam-se 4,5mL, ou seja, 

um volume suficiente para se realizar não um, mas 45 hemogra-

mas! Esse é apenas um exemplo de exame laboratorial corriqueiro 

e que demonstra como a fase analítica propriamente dita avançou 

quanto à chamada fase pré-analítica (coleta do material e prepa-

ração da amostra), cuja prática precisa ser urgentemente revista 

em nossos laboratórios, especialmente naqueles que atendem os 

serviços neonatais e pediátricos em geral (SAMPAIO; SLHESSA-

RENKO, 2014, p. 291). 

Exame de escarro

Exame solicitado principalmente quando há suspeita de tuberculose. Deve 

ser coletado em jejum, preferencialmente em frasco esterilizado e enviado 

ao laboratório. Em casos em que a criança não consegue escarrar e engole a 

secreção, a mesma pode ser coletada por sonda nasogástrica. Há também a 

possibilidade de coletar secreção da nasofaringe, sendo para isso necessário o 

uso do swab (uma espécie de cotonete grande) esterilizado, o procedimento 

ocorre pela introdução do swab pela narina no sentido horizontal, para isso a 

ponta do nariz deve ser erguida, deve-se manter o swab por alguns segundos 

e rodá-lo e, em seguida retirá-lo, proteger e enviar ao laboratório (LIMA; MA-

TÃO, 2010) É importante atentar para que o material da coleta seja o escarro 

2  100μL=0,1 ml



RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DO CUIDADO 
À CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 147

EXAmES DIAGNÓSTICOS Em PEDIATRIA

e não a saliva do paciente, se possível deve ser o primeiro escarro do dia e, em 

casos de solicitação de mais de uma amostra, devem ser colhidas uma por dia 

(MACHADO; JÚNIOR; FRIGATTO, 2014, 2015).

Exame radiológicos

Para radiografias simples, a criança não precisa estar em jejum, basta 

que seja explicado o procedimento.

Radiografias contrastadas

Na urografia excretora é possível analisar toda a anatomia e fisiologia do 

trato urinário. O contraste é injetado via endovenosa, se necessário a criança 

pode ser sedada, para isso deve estar em jejum, em uso de laxantes e com 

dieta exclusiva de líquidos (LIMA; MATÃO, 2010). 

Eletroencefalograma (EEG) e Eletrocardiograma (ECG)

O Eletroencefalograma possibilita a análise da atividade elétrica encefáli-

ca. Para sua realização são colocados no couro cabeludo, eletrodos; no caso 

de crianças que têm convulsões sua medicação anticonvulsivante permanece, 

porém café, chá e refrigerantes devem ser evitados; a higiene do couro deve 

ser feita na noite que antecede o EEG. O Eletrocardiograma é um exame sim-

ples e rápido, assim como o EEG analisa a atividade elétrica encefálica o ECG 

analisa os impulsos elétricos do coração (LIMA; MATÃO, 2010).

Punção lombar

Esse exame tem como objetivo analisar laboratorialmente o líquor. O ma-

terial necessário para a punção lombar é a bandeja específica esterilizada, luva 
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esterilizada, cloridrato de lidocaína 2%, gazes esterilizadas, degermante tópi-

co, esparadrapo ou micropore, tubos esterilizados para armazenar o líquor. 

Na realização do exame o posicionamento e a imobilização da criança são 

fundamentais. Deve ser dado o suporte para a equipe e, após o procedimento, 

a amostra será enviada para o laboratório; a região puncionada deve ser prote-

gida com esparadrapo/micropore e gaze, a criança e a família devem receber 

o amparo necessário; a criança deve ser observada e seus sinais vitais rigoro-

samente registrados (LIMA; MATÃO, 2010; COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).

Leituras Complementares

SÃO PAULO. Secretaria da Saúde. 1o Coleta de Exames Laboratoriais. 

São Paulo, 2005. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cida-

de/secretarias/upload/saude/arquivos/assistencialaboratorial/Coleta_La-

boratorial.pdf>. Acesso em 13 jun. 2015.

Sugestões de metodologias e Recursos:

- Aula com exposição dialogada.
- Demonstração e simulação de coleta dos exames em laboratório de 

procedimentos de enfermagem.
- Confecção de quadro sintético com métodos e materiais utilizados 

nas coletas de exames.
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Ao final deste capítulo espera-se que você possa:

-  Compreender a importância da atenção redobrada ao manipular e 
administrar medicamentos em pediatria;

-  Calcular o prazo de validade de um medicamento após aberto; 
-  Conhecer as vias de administração, os nove certos, os horários da 

medicação hospitalar e domiciliar;
-  Preparar e administrar medicamentos em todas as vias; 
-  Apreender a técnica da venopunção, preparar e administrar soroterapia;
-  Manipular o cateter venoso central de inserção periférica (PICC); 
-  Calcular e fracionar medicação, conforme a prescrição médica; 
-  Aplicar procedimentos para imobilizar a criança para realização de 

procedimentos

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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A administração de medicação em pediatria exige dos profissionais de 

saúde inúmeros cuidados, não menos importantes do que os tomados para 

medicar pessoas adultas. Para crianças, desde o nascimento até a adolescên-

cia, medicar se torna uma ação que exige redobrada atenção, visto que as ca-

racterísticas farmacocinéticas e farmacodinâmicas se modificam em cada fase 

do desenvolvimento da criança (TONELLO, et. al., 2013 apud MEINERS; BER-

GSTEN-MENDES, 2001). As especificidades da terapia medicamentosa para 

crianças se constituem em desafio para a equipe de enfermagem conside-

rando-se os diferentes métodos de administração, armazenamento, diluentes, 

tempo de estabilidade, preparação e administração. O fato de muitas vezes 

não existir medicamentos específicos para a pediatria torna necessário a dilui-

ção de medicamentos elaborados para adultos, aumentando os riscos de erros 

durante este processo (TONELLO, et. al. 2013). 

Segundo Belela; Pedreira e Peterlini (2011), a probabilidade de ocorrer erros 

de medicação em pediatria é aumentada devido a inúmeros fatores, dentre eles, 

a necessidade do cálculo individualizado da dose, baseada na idade, peso e su-

perfície corpórea da criança, necessitando de diversas operações matemáticas nas 

várias fases do processo de medicação que consistem em prescrição, dispensação, 

preparo, administração e monitorização, favorecendo a ocorrência de erros. 

A criteriosa utilização de medicamentos em pediatria precisa ser incenti-

vada garantindo o alcance de metas relacionadas à segurança das crianças 

cuidadas, conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde em suas 

normativas relativas à segurança. Em revisão de literatura encontrou-se que as 

[...] tecnologias mais utilizadas/recomendadas foram: a padroni-
zação dos medicamentos dentro das instituições, o uso de prescri-
ções informatizadas, programa informatizado para concentração 
de drogas, padronização de administração de drogas de alerta 
máximo, capacitação em farmacologia, uso de código de barras, 
dose unitária de medicamentos, rotulagem clara e fácil, dupla 
checagem, completude dos registros de enfermagem, melhora da 
comunicação, participação do paciente em sua terapia (JORDÃO, 
et al, 2012, p. 150).
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Quando é solicitada a continuação do tratamento no domicílio, cabe ao 
profissional de saúde orientar aos responsáveis pela criança, a correta forma 
de medicação visando sua realização de maneira segura. Esta orientação deve 
ser feita ressaltando principalmente a indicação do medicamento, seus efeitos 
no organismo, inclusive os colaterais, a dose correta e os horários. É impor-
tante salientar que, pequenas mudanças na dose administrada podem causar 
toxicidade, pois se tratando de pequenos organismos, as doses devem ser 
administradas rigorosa e cautelosamente.

Interação medicamentosa é um assunto que exige muita atenção tanto de 
profissionais de saúde quando dos responsáveis pela criança, trata-se da inte-
ração de um medicamento com outro alterando o efeito esperado, podendo 
ocorrer não apenas entre medicamentos, mas também com alimentos e rea-
gentes de exames laboratoriais e de imagem. Os efeitos que as interações cau-
sam podem ser: a diminuição parcial do efeito esperado, a não ocorrência do 
efeito esperado, aumento do efeito esperado ou ainda a ocorrência de efeitos 
inesperados. A partir destas informações alguns cuidados podem ser tomados 
como: cuidado ao manipular os medicamentos para não misturar ou confundir 
frascos, leitura da bula, não misturar fármacos em frascos de soro a menos 
que seja indicado e a compatibilidade seja comprovada, além dos cuidados 
com identificação de frascos abertos, armazenamento em local indicado e ro-
tulagem com nome do paciente, que serão citados com mais profundidade no 
item Validade do Medicamento (FUCHS; WANNMACHER; FERREIRA, 2006).  

Sugere-se que, na administração de medicamentos em pediatria o profis-

sional acompanhe os 9 certos:

•	 Criança certa

•	 Medicação certa

•	 Dosagem certa

•	 Via certa

•	 Horário certo

•	 Data de validade

•	 Recusa: a pessoa cuidada, no caso de crianças, os pais ou responsáveis 

podem recusar-se a terapêutica
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•	 Anotar corretamente o medicamento administrado

•	 A criança/familiar/responsável deve ser informado sobre a terapêutica 

Horários de medicação 

Em ambiente hospitalar os medicamentos são administrados em horário 

padrão, dependendo do protocolo da instituição, como no exemplo a seguir:

De 2 em 2 horas: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 02, 04, 06, 08, 10h. 

De 4 em 4 horas: 10, 14, 18, 22, 02, 06, 10h.

De 6 em 6 horas: 10, 16, 22, 04, 10h.

De 8 em 8 horas: 10, 18, 02, 10 ou 6, 14 e 22h.

De 12 em 12 horas: 10, 22, 10h.

1 vez por dia: 10h de hoje e 10h de amanhã ou 8h de hoje e 08h de 

amanhã.

No domicílio, para evitar a perturbação do sono da criança e a possível 

ruptura na administração do medicamento pelo esquecimento dos pais ou 

responsáveis quanto à administração no período de repouso noturno pode-se 

orientar e registrar na preparação para a alta os seguintes horários:

De 2 em 2 horas: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 02, 04, 06, 08, 10h. 

De 4 em 4 horas: 10, 14, 18, 22, 02, 06, 10h

De 6 em 6h: 6, 12, 18 e 24h

De 8 em 8h: 6, 14, 22h

De 12 em 12 h: 8, 20h

1 vez por dia: 8h de hoje e 8h de amanhã.

Contudo, os efeitos colaterais dos medicamentos devem ser levados em con-

ta ao escolher o horário da administração para minimizar, se possível, alterações 

na rotina, por exemplo, medicamentos que provocam aumento de diurese e os 

que causam insônia devem ser administrados no período da manhã e os medi-

camentos que provocam sonolência devem ser administrados a noite. Lembre-se 
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sempre de incluir estas orientações durante o preparo para a alta das crianças 

hospitalizadas. Orientar quanto ao uso correto das medicações pode evitar rein-

ternações que, para crianças é quase sempre uma situação traumática. Lembre-

se que o preparo para a alta começa já na internação. Todas as ações que você 

desenvolver com a criança e seu acompanhante devem estar focalizadas no auto 

cuidado e no fortalecimento do familiar para o cuidado continuado no domicílio.

Validade do medicamento

O prazo de validade dos medicamentos baseia-se na sua produção e é 

singular a cada medicação sendo de responsabilidade do fabricante informá-

-lo. Entretanto, após abertos os medicamentos perdem grande parte da sua 

validade, sendo assim, para um medicamento que já foi retirado de sua em-

balagem original e ou aberto, a validade não é a mesma preestabelecida pelo 

fabricante. Se não há prazo de validade estabelecido pela bula após a aber-

tura, a nova validade será de 25% do tempo remanescente entre a data do 

fracionamento ao prazo de validade fornecido pelo fabricante, ou seja, se ao 

abrir o medicamento faltam 10 meses para vencer, o novo prazo de validade 

será de 25% dos 10 meses (dois meses e meio), isto é claro, se acondicionado 

conforme recomendado na bula (CFF, 2005) ou, se for recomendada e possível 

o uso da medicação que restou após a abertura do frasco. É válido lembrar 

que, conforme a bula, alguns medicamentos necessitam de armazenamento 

específico, refrigerados e/ou protegidos da luz (fotossensíveis), ou seja, devem 

ser armazenados em refrigeradores (atentar para a temperatura de 2o a 8oC) 

e os fotossensíveis necessitam de uma proteção da luz que pode ser realizada 

por meio de papel alumínio, ou materiais específicos para isto como as capas 

protetoras (muitas vezes fornecidas pelo próprio fabricante do medicamento) 

e equipos fotossensíveis (figura 1). Alguns medicamentos fotossensíveis quan-

do infundidos por via endovenosa também necessitam de proteção da luz, 

tanto no frasco quanto no equipo e esta proteção pode ser realizada através 

dos materiais já citados, um exemplo deste é a Noradrenalina. 
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Figura 1: Embalagem para medi-
cação fotossensível.
Fonte: Os autores

Vias de Administração de medicamentos

As vias de administração de medicação são: via oral, cutânea, ocular, nasal, 

auricular, retal e parenteral, compreendendo esta última, as vias intradérmica, 

subcutânea, intramuscular e intravenosa. Em casos de emergência também 

pode ser utilizada a via intraóssea. Esta via normalmente é de competência do 

profissional médico. Pareceres e Consultas Técnicas dos Conselhos Regionais 

de Enfermagem, entretanto têm autorizado sua execução por enfermeiros, 

desde que devidamente treinados e exclusivamente em situações de urgência 

e emergência, quando não tenham conseguido acesso para infusão de líqui-

dos por outra via (COREN/BA, 2014; COREN/SC, 2013; COREN/SP, 2009). 

Antes de administrar qualquer medicação, em qualquer via é necessário 

checar os nove certos. Além disso, alguns passos podem ser seguidos como os 

citados a seguir para minimizar os efeitos traumáticos para a criança e evitar 

erros: preparar o medicamento na dose certa, rotular sempre, inclusive as so-

bras que podem ser armazenadas e administradas posteriormente; ao identifi-

car o medicamento a ser administrado colocar o nome da criança, leito, medi-

cação, via de administração, dose, horário e assinatura de quem preparou; ler 

o rótulo, atentar para medicações com nomes similares, além da validade, cor, 

aspecto e dosagem; realizar a dupla checagem, a sua e a de outro profissional 

antes de administrar; higienizar as mãos antes de manipular o medicamento, 
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após, antes de administrar e após; nunca deixar ao alcance das crianças; ape-

nas administrar medicamentos em crianças dormindo quando estes são por via 

parenteral, entretanto com a presença do acompanhante. Para as outras vias 

é permitido administrar apenas com a criança acordada; planejar o processo 

e orientar a criança e o responsável, explicando o procedimento e utilizando a 

técnica do brinquedo terapêutico, questionar sobre alergias à substâncias ou 

medicamentos; se necessário conter a criança durante o procedimento para 

garantir o sucesso do mesmo; registrar e avaliar a criança quanto aos efeitos 

colaterais, registrar e comunicar no caso de intercorrências (COLLET; OLIVEI-

RA; VIERA, 2010).

A seguir são descritas as vias de administração de medicamentos e suas 

especificidades na pediatria.

Via Oral

Trata-se da administração de medicamentos pela boca. Tem como vanta-

gens a facilidade de administração, inclusive para continuação do tratamento 

no domicílio e não é um procedimento invasivo, minimizando os riscos de 

infecção, também é mais barato, porém o paladar e a irritação gástrica são 

fatores negativos. Pode ser realizada pelo enfermeiro(a), Técnico(a) em Enfer-

magem ou ainda pelo cuidador/responsável pela criança com supervisão de 

um dos profissionais citados anteriormente. A frequência da administração é 

de acordo com a prescrição médica, necessidade do paciente ou protocolo da 

instituição (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; VEIGA, 2011).

Os medicamentos administrados pela via oral podem sofrer diversas in-

tervenções que alteram a sua absorção em velocidade e dose, a alimentação 

é a principal delas. Medicamentos que diluem melhor em gordura serão me-

lhor absorvidos quando a alimentação for rica em gorduras, o pH estomacal 

pode ser alterado com alimentos causando consequentemente alterações na 

absorção; a velocidade do esvaziamento gástrico altera o tempo de absorção 

(FUCHS; WANNMACHER; FERREIRA, 2006). 
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No caso de medicamentos sólidos (comprimidos ou drágeas) é necessá-

rio verificar se a criança consegue engolir considerando sua faixa etária, caso 

contrário é necessário triturar e diluir em água destilada e fracionada apenas 

a dose prescrita para oferecer a criança, o resto pode ser desprezado em local 

adequado (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010). 

Quando a apresentação da medicação for de forma líquida (xaropes, solu-

ções, suspensões) devem ser rotulados com dia e hora no qual foram abertos, 

o prazo de validade conforme a bula de cada medicamento, atentando para 

o local de armazenamento que pode ser em refrigerador ou ambiente seco 

e arejado de acordo com as orientações de acondicionamento de cada medi-

cação que tiver esta apresentação farmacológica (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 

2010). Para esta via recomenda-se utilizar os dosadores por via oral específi-

cos, pois estes não se encaixam nas agulhas, nem acessos venosos, diminuin-

do a chance de erros da via medicamentosa. 

Para a administração via oral: 

•	 consultar a prescrição;

•	 preparar o cartão de medicação com as informações necessárias: me-

dicamento, via, dose; 

•	 selecionar o material considerando sua adequação ao tamanho da 

criança e ao tipo de medicação prescrita (copo, conta gotas, seringa, 

dosador via oral, colher) e identificar com o cartão de medicação; 

•	 preparar a medicação e dirigir-se ao leito da criança;

•	 orientar a criança e o responsável sobre o procedimento com auxílio do 

brinquedo terapêutico; 

•	 posicionar a criança sentada ou semi Fowler; 

•	 administrar o medicamento; oferecer líquido após (se não for contra 

indicado), certificando-se de que a criança deglutiu;

•	 reposicionar confortavelmente a criança, checar e registrar;

•	 fazer os registros de enfermagem informando atentamente os sinais 

de reações adversas, as dificuldades na administração da medicação, 

as possíveis perdas de quantidades de medicação durante o processo 
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e o desfecho positivo da medicação (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; 

VEIGA, 2011). 

Caso a criança esteja com sonda nasogástrica ou nasoenteral2, os medi-

camentos devem ser administrados através dela, para tanto, medicamentos 

sólidos devem ser triturados e diluídos em água, aspirados em uma seringa e 

introduzidos na sonda. Após a administração introduz-se um volume de água 

potável suficiente para que não fique medicamento parado dentro da sonda, 

atinja sua finalidade e não obstrua a sonda. O medicamento pode ser triturado 

através de um dispositivo próprio (amassador) ou então com o lado oposto de 

uma seringa em um copo descartável. Interromper a dieta, caso esteja sendo 

administrada, realizar o procedimento e depois reiniciá-la. Com os medicamen-

tos líquidos, o procedimento na sonda é o mesmo, lembrando-se de introduzir, 

também neste caso, água após a medicação. 

Via Cutânea 

Trata-se de aplicar o medicamento sobre a pele e/ou mucosa com intuito 

de hidratar, proteger ou obter efeito medicamentoso. Pode ser realizada pelo 

enfermeiro(a), Técnico(a) em Enfermagem ou ainda pelo cuidador/responsá-

vel pela criança com supervisão destes profissionais. A frequência da admi-

nistração respeita a prescrição médica, necessidade da criança ou protocolo 

da instituição. Etiquetar o produto utilizado com a data de abertura e de 

validade, nome de quem abriu, e local de armazenagem. Caso a criança esteja 

em isolamento, nomear o produto e deixar no quarto em local seguro para 

evitar contaminação, ou separar a quantidade do produto necessária em outro 

recipiente, identificar e então levar para o quarto (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 

2010; VEIGA, 2011).

Para esta via, as medicações se apresentam em forma de pomadas, lo-

ções, cremes e géis que devem ser aplicados na região desejada/necessária 

2  Ver sobre este procedimento em nutrição/alimentação.
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através de uma espátula com gaze, ou apenas a gaze. É necessário que o local 

esteja limpo e seco, portanto quando aplicar o medicamento retire as sujida-

des e o restante do medicamento aplicado anteriormente (COLLET; OLIVEIRA; 

VIERA, 2010; VEIGA, 2011).

Para o procedimento:

•	 consultar a prescrição;

•	 preencher o cartão de medicação com as informações necessárias: 

nome do medicamento, dose, via, reunir todo o material, dependen-

do da necessidade de cada criança podendo incluir: o medicamento 

necessário (material de curativo, fralda, gaze, espátula, soro fisioló-

gico, fita adesiva, água e sabão neutro, compressas, luvas, bandeja, 

avental); 

•	 orientar a criança e acompanhante sobre o procedimento podendo 

utilizar-se da técnica do brinquedo terapêutico;

•	 respeitar a privacidade; 

•	 posicionar de maneira necessária ao tipo de aplicação; 

•	 observar o local de aplicação; calçar luvas, higienizar (com água e sa-

bão, ou se necessário técnica estéril para curativo), secar; 

•	 desprezar a primeira porção de medicação do recipiente; 

•	 aplicar o medicamento com auxílio de gaze ou espátula com gaze 

ou ainda com luvas apenas, suavemente em camadas finas para 

melhorar absorção e na direção dos pelos para evitar irritação dos 

folículos;

•	 remover excessos e medicações que possam ter ultrapassado a área 

desejada;

•	 cobrir, se necessário; 

•	 observar se há irritação local ou efeitos adversos; 

•	 posicionar confortavelmente a criança; 

•	 checar e registrar (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; VEIGA, 2011). 
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Via Ocular

Trata-se da aplicação de medicamento nos olhos com intuito de lubrificar, 

tratar lesões, realizar exames, anestesiar ou obter efeito terapêutico. Pode ser 

realizada pelo enfermeiro(a), Técnico(a) em Enfermagem ou ainda pelo cuida-

dor/responsável pela criança com supervisão de um destes profissionais. A fre-

quência da administração é de acordo com a prescrição médica, necessidade da 

criança ou protocolo da instituição. Etiquetar o produto utilizado com a data de 

abertura e de validade, nome de quem abriu, e local de armazenagem e ainda, 

se a criança estiver em isolamento, nomear o produto e deixar no quarto em 

local seguro para evitar contaminação. Ou então, ainda no caso de isolamento, 

separar a quantidade do produto necessária em outro recipiente (conta-gotas), 

identificar e levar para o quarto (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; VEIGA, 2011).

Para o procedimento: 

•	 consultar a prescrição preencher o cartão de medicação com as in-

formações necessárias: nome do medicamento, dose, via; separar o 

material necessário (gaze estéril, soro fisiológico, o medicamento, com-

pressas, luvas, se necessário fita adesiva); 

•	 orientar a criança e o acompanhante sobre o procedimento através da 

técnica do brinquedo terapêutico; 

•	 higienizar as mãos; 

•	 calçar as luvas, posicionar a criança em decúbito dorsal elevado;

•	 higienizar a região ocular com gaze estéril e soro fisiológico; 

•	 avaliar o nível de compreensão da criança e pedir para olhar para cima; 

•	 se necessário conter a mesma; 

•	 separar as pálpebras expondo o saco conjuntival com a mão protegida 

por gaze (a mão dominante deve se apoiar suavemente na testa da 

criança e segurar o frasco, já a outra mão separa as pálpebras); 

•	 instilar a quantidade prescrita no saco conjuntival na região central da 

pálpebra inferior com o medicamento aproximadamente a dois centí-

metros de distância;
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•	 secar a quantidade excedente ao redor dos olhos do canto interno para 

o externo; 

•	 cobrir se necessário; 

•	 reposicionar a criança confortavelmente;

•	 retirar as luvas e higienizar as mãos;

•	 checar e registrar (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; VEIGA, 2011). 

Via Nasal

Consiste em aplicar/instilar medicamento nas narinas com objetivo tera-

pêutico. Pode ser realizada pelo enfermeiro(a), Técnico(a) em Enfermagem ou 

ainda pelo cuidador/responsável pela criança com supervisão de um destes 

profissionais. A frequência da administração é de acordo com a prescrição mé-

dica, necessidade da criança ou protocolo da instituição. Etiquetar o produto 

utilizado com a data de abertura e de validade, nome de quem abriu e local de 

armazenagem; se a criança estiver em isolamento, nomear o produto e deixar 

no quarto em local seguro para evitar contaminação. No caso de isolamento, 

separar a quantidade do produto necessária em outro recipiente (conta-go-

tas), identificar e então levar para o quarto (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; 

VEIGA, 2011). 

Para o procedimento: 

•	 consultar a prescrição, preencher o cartão de medicação com as infor-

mações necessárias: nome do medicamento, dose, via separar os ma-

teriais necessários (medicamento, compressas, luvas, soro fisiológico, 

conta-gotas e materiais para coxim dependendo do tamanho da crian-

ça como lençol, cobertor, travesseiro ou o próprio coxim se houver); 

•	 orientar a criança e acompanhante sobre o procedimento através da 

técnica do brinquedo terapêutico; 

•	 higienizar as mãos; 

•	 calçar luvas;
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•	 higienizar as narinas com soro fisiológico, ou se a criança compreender 

pedir para assoar e para respirar pela boca enquanto a medicação é 

instilada;

•	 posicionar a criança em decúbito dorsal com o coxim sob os ombros, se 

necessário conter a mesma;

•	 instilar a medicação sem encostar o frasco/conta-gotas nas narinas, 

exceto no caso de medicamento individual com o micro-dosador que 

deve ser inserido nas narinas, manter por três minutos nesta posição;

•	 limpar a região adjacente caso respingue, oferecer compressas ou len-

ço para higienização ou então fazê-lo;

•	 reposicionar confortavelmente a criança; remover as luvas;

•	 higienizar as mãos; 

•	 checar e registrar (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; VEIGA, 2011).

Via Auricular

Trata-se da instilação (administração gota a gota de uma medicação dire-

to no corpo) de medicamento no canal auditivo externo com intuito de lim-

par o canal auditivo ou obter efeito terapêutico. Pode ser realizada pelo en-

fermeiro(a), Técnico(a) em Enfermagem ou ainda pelo cuidador/responsável 

pela criança com supervisão de um dos profissionais citados anteriormente. 

A frequência da administração respeita a prescrição médica, necessidade da 

criança ou protocolo da instituição (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; VEIGA, 

2011).

Para o procedimento: 

•	 consultar a prescrição, preencher o cartão de medicação com as infor-

mações necessárias: nome do medicamento, dose, via; 

•	 separar os materiais necessários (medicamento na temperatura corpo-

ral - aquecer em banho-maria, luvas, tampão auditivo se necessário, 

compressas);
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•	 orientar a criança e seu acompanhante sobre o procedimento através 

da técnica do brinquedo terapêutico; 

•	 higienizar as mãos; 

•	 calçar as luvas; 

•	 posicionar a criança em decúbito lateral com a cabeça apoiada no tra-

vesseiro ou colo do acompanhante; 

•	 conter se necessário; 

•	 higienizar a orelha se necessário; 

•	 em menores de 3 anos tracionar a porção superior do pavilhão auricu-

lar para baixo e para trás com a mão não dominante e em maiores de 

3 anos para cima e para trás;

•	 instilar as gotas com a mão dominante alguns centímetros afastado e 

manter a criança nesta posição de 2 a 3 minutos com o pavilhão tra-

cionado; 

•	 virar a mesma e repetir o procedimento na outra orelha, ou se prescrito 

em apenas uma atentar para o lado correto; 

•	 reposicioná-la confortavelmente, retirar as luvas, checar e registrar 

(COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; VEIGA, 2011). 

Via Retal

Trata-se da introdução de medicamentos pelo reto com intuito de obter 

efeito terapêutico local ou sistêmico. Pode ser realizada pelo enfermeiro(a), 

Técnico(a) em Enfermagem ou ainda pelo cuidador/responsável pela criança 

com supervisão de um dos profissionais citados anteriormente. A frequência 

da administração é de acordo com a prescrição médica, necessidade da criança 

ou protocolo da instituição (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; VEIGA, 2011).

Os medicamentos para via retal são apresentados na forma de supositó-

rios, soluções e suspenções. 

Para esta via são indicados medicamentos com efeito sistêmico apenas 

para casos em que é contra indicada a via oral como, por exemplo, em casos 
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de inconsciência, emese e incapacidade de deglutir, pois existe a possibilida-

de de causar irritação local ou então não ser totalmente absorvido devido 

a motilidade intestinal provocar evacuações frequentes. Entretanto possui 

a vantagem de promover efeito rápido, pois chega a corrente sanguínea 

com mais facilidade devido a grande irrigação do intestino, diferente dos 

medicamentos por via oral que, necessitam passar por quase todo o trato 

gastrointestinal para serem absorvidos e promoverem seu efeito (FUCHS; 

WANNMACHER; FERREIRA, 2006). Exemplo destes medicamentos são o ace-

taminofeno, cujo estudo indica sua absorção em níveis coincidentes entre as 

vias retal e oral para o tratamento da febre em crianças (KARBASI; MODA-

RES-MOSADEGH; GOLESTAN, 2010). Em revisão de literatura comparando 

o uso do diazepan endovenoso e midazolan via retal para o tratamento de 

mal epilético em crianças mostrando o midazolan como uma possível opção 

para o tratamento da epilepsia na emergência em pediatria (PORTELA; PIVA, 

2011).

Quando administrados em volume líquido, as soluções introduzidas via 

retal são denominadas enemas. Classificam-se o enema de retenção como 

aquele em que a criança deverá reter a solução sem evacuar pelo tempo de 

30 minutos a 1 hora e o enema de irrigação como aquele em que a criança 

deve expelir o volume introduzido em até 15 minutos após a administração. 

Os dois procedimentos simulam a peristalse distendendo o cólon ao estimu-

lar o sistema nervoso da parede retal (NURSING PROCEDURES MADE INCRE-

BIBLY EASY, 2004). A infusão de enemas está contra indicada em pós opera-

tórios de cólon ou reto e em infartos do miocárdio recentes, assim como em 

suspeitas de infecções abdominais como, por exemplo em apendicites. Da 

mesma forma deve ser usado com cautela em casos de arritmias cardíacas 

(NURSING PROCEDURES MADE INCREBIBLY EASY, 2004; ADMINISTRAÇÃO 

DE MEDICAMENTOS, 2002). O quadro 1 a seguir mostra os volumes e o 

tamanho dos dispositivos para a segura administração de um enema em 

crianças.
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Quadro 1: Volumes e dispositivos recomendados para infusão de acordo com 

a idade. 

Volume Tamanho 

da sonda 

enemas de 

retenção

Tamanho 

da sonda 

enemas de 

irrigação

Extensão da 

sonda a ser in-

troduzida

Lactentes 150-250 ml 12F* 2,5 a 3,8 cm

2-4 Anos 250-350 ml 12 a 14F Até 5cm

4-10 Anos 350-500 ml 12 a 14F 14 a 18F Até 7,5 cm

Adolescentes 500-750 ml 12 a 14F 14 a 18F Até 10 cm

* A letra “F” (French) refere-se ao padrão utilizado para mensurar a luz de um dispositivo em que cada 3 unida-
des French corresponde a 1 mm (milímetro) (LASELVA, 2005).
Fonte: Collet; Oliveira; Viera (2010, p. 163-164); Administração de medicamentos (2002).

Para o procedimento: 

•	 consultar a prescrição; 

•	 preencher o cartão de medicação com as informações necessárias: 

nome do medicamento, dose, via; 

•	 separar os materiais necessários (supositório ou enema, lubrificante, lu-

vas, compressas, saco plástico grande, biombo se necessário, material 

de higiene: água e sabão neutro); 

•	 orientar a criança e acompanhante sobre o procedimento utilizando, se 

necessário, a técnica do brinquedo terapêutico;

•	 higienizar as mãos;

•	 calçar as luvas; 

•	 forrar o leito com saco plástico coberto por lençol ou compressas; 

•	 posicionar a criança lateralizada para a esquerda; 

•	 com as pernas fletidas (lactentes com os joelhos fletidos junto ao tórax 

e crianças maiores com a perna direita flexionada) expondo a região 

anal; 
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•	 garanta a privacidade da criança; 

•	 se necessário aplicar contenção;

•	 lubrificar a cânula do enema ou a ponta do supositório; 

•	 orientar que ao introduzir a substância a criança contraia as nádegas 

tentando segurar o conteúdo introduzido e ainda inspirar profunda-

mente durante o procedimento; 

•	 com a mão não dominante afastar as nádegas e com a mão dominante 

introduzir o conteúdo (figura 2); 

•	 no caso de enema, ele deve ser aquecido à temperatura corporal em 

torno de 37oC; 

•	 manter a criança nesta posição pelo tempo previsto, conforme o tipo 

de solução e comprimir os glúteos até que a mesma sinta vontade de 

evacuar; 

•	 realizar higiene após a eliminação;

•	 reposicionar confortavelmente;

•	 remover as luvas, higienizar as mãos;

•	 checar e registrar se houve evacuação e, se positivo, descrever minucio-

samente, as características das fezes (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; 

VEIGA, 2011). 

Figura 2: Demonstração da 
administração de enema em 
crianças.
Fonte: Os autores
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Via Parenteral

Trata-se da inserção do medicamento no organismo através de 4 meios: 

endovenoso, intradérmico, subcutâneo e intramuscular. Para a administração 

de vacinas o procedimento é o mesmo. Por se tratar de procedimento invasivo3 

deve ser estéril e a manipulação dos medicamentos através de técnica assép-

tica. Tem por vantagem a rápida absorção, porém é oneroso e doloroso para 

a criança, podendo desencadear traumas e medo (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 

2010). 

Para preparar um medicamento para via parenteral, assim como os de-

mais, é necessário consultar na prescrição o medicamento, dose, via, paciente 

e horário e então, através do protocolo da unidade/bula do medicamento 

consultar o melhor diluente (se for necessária diluição), conhecer os efeitos 

adversos, checar as vias de administração, e os locais apropriados. 

•	 fazer a etiqueta com nome do paciente, leito, medicamento, dose, ho-

rário, via de administração e nome de quem preparou;

•	 escolher a seringa e agulha determinados pela quantidade de medica-

ção, via de administração, tamanho da criança, solução medicamento-

sa;

•	 em superfície limpa e com as mãos higienizadas separar os materiais 

necessários (seringa, agulha para diluir e agulha para administrar4, di-

luente, medicamento, algodão embebido em álcool), conectar a agu-

lha à seringa para diluir, tracionar o embolo para facilitar aspiração 

(atente-se que o êmbolo deve ser mantido estéril uma vez que ele re-

tornará para o interior da seringa durante o processo de preparo das 

3  Fernandes (2000) considera procedimento invasivo aquele que rompe as barreiras naturais do organismo ou 
penetra em suas cavidades. 

4  Existem inovações tecnológicas nas agulhas e seringas que proporcionam mais comodidade e segurança, 
tanto para o profissional quanto para a pessoa cuidada, são as agulhas retráteis ou com proteção após uso. 
Estudos comprovam que estes dispositivos não alteram a dor ou aumentam os riscos de hematomas e ainda 
são recomendados pela NR-32. Estes mesmos estudos realçam que a troca de agulhas do preparo para a 
administração não estão fundamentados nas novas tecnologias existentes e as justificativas para a troca não 
possuem estudos que as confirmem (LAMBLET et al, 2011). 
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medicações. Isto significa que a mão, mesmo lavada e friccionada com 

álcool a 70% não deve tocar na superfície do êmbolo).

•	 para ampolas: garantir que toda a solução esteja no fundo da ampola 

batendo suavemente em seu topo, realizar antissepsia na área de que-

bra da ampola (figura 3) e ainda quebrar a mesma segurando algodão 

(realizar este procedimento tanto para o diluente, se utilizado, quanto 

para o medicamento), segurar a ampola/frasco com a mão não domi-

nante e entre os dedos indicador e medial inclinado até a sua inversão 

completa para adequada aspiração de todo conteúdo (figura 4); aspi-

rar o conteúdo de medicamento necessário, aspirar a quantidade de 

diluente necessário (quando utilizado).

Figura 3: Desinfecção da ampola.
Fonte: Os autores

Figura 4: Aspiração de medicação 
em frasco/ampola.
Fonte: Os autores
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•	 para frasco ampola: remover a tampa protetora ou realizar desinfec-

ção/assepsia da borracha protetora. Se não houver mais a tampa, as-

pirar quantidade de ar na seringa equivalente à quantidade de solução 

que se deseja obter do frasco, inserir a agulha da seringa no centro 

da borracha, injetar a quantidade de ar e segurar o embolo, segurar o 

frasco virado para baixo entre os dedos polegar e medial da mão não 

dominante e deixar que a solução entre na seringa através da pressão 

do ar, se necessário, aspirar com a mão dominante (dedos polegar e 

indicador) até adquirir a quantidade necessária; remover o conjunto 

seringa e agulha.

•	 para frasco com pó: remover a tampa protetora ou realizar desinfecção 

da borracha protetora se não houver mais a tampa; aspirar a quantida-

de de diluente necessária conforme já descrito no preparo de medica-

mentos em ampolas, inserir a agulha no centro da borracha e injetar 

o diluente, retirar agulha e recapar, rolar o frasco entre as mãos e/ou 

aguardar a diluição; evite agitar; aspire a dose necessária.

•	 recapar agulha com a tampa na superfície e pescando-a, remover ar 

da seringa, se houver, batendo suavemente na mesma para as bolhas 

subirem e depois expelir empurrando o embolo (sempre com a agulha 

recapada para evitar borrifar solução no meio ambiente), etiquetar a 

seringa, trocar agulha para a adequada à via de administração, des-

pejar agulha e ampolas em recipiente perfuro cortante e demais ma-

teriais em recipientes específicos (lixo comum, reciclável e hospitalar), 

se houver resíduos de medicamentos despejar em recipiente especifico 

da unidade, ou armazená-lo adequadamente e rotulado; administrar, 

checar e registrar. 

•	 no caso de frasco com múltiplas doses é necessário identificar com a 

data e hora da abertura (data e hora e de diluição, diluente e quanti-

dade se houver), validade, nome de quem abriu e armazenar em local 

recomendado (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).
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Via Intradérmica

Consiste na introdução de medicamento na derme (tecido localizado entre 

a camada externa da pele, epiderme, e a camada subcutânea também conhe-

cida como hipoderme), com intuito de promover efeito terapêutico, vacinar ou 

ainda realizar testes de sensibilização. Pode ser realizada pelo enfermeiro (a) e 

técnico (a) de enfermagem. A frequência da administração é de acordo com 

a prescrição médica, necessidade do paciente ou protocolo da instituição. A 

dose máxima para esta via é de 0,5 ml e os locais mais indicados são a porção 

inferior do deltoide (vacina BCG) e a parte ventral do antebraço (COLLET; OLI-

VEIRA; VIERA, 2010). 

Para o procedimento:

•	 checar a prescrição; 

•	 preencher o cartão de medicação com as informações necessárias: 

nome do medicamento, dose, via; 

•	 separar os materiais (luvas, algodão embebido com álcool e seco, o me-

dicamento/substância preparados na seringa com agulha adequada);

•	 orientar a criança e acompanhante sobre o procedimento através da 

técnica do brinquedo terapêutico; 

•	 higienizar as mãos; 

•	 calçar as luvas; 

•	 escolher a área para a aplicação; 

•	 posicionar a criança, se necessário conter; 

•	 fazer antissepsia na área com algodão embebido em álcool (algumas 

literaturas são contra a antissepsia devido ao risco de interação do an-

tisséptico com a medicação administrada); 

•	 tracionar a pele e introduzir a agulha com o bisel pra cima em ângulo 

de 15o até que este seja totalmente inserido;

•	 injetar lentamente e observar a formação de uma pápula;

•	 retirar a agulha no mesmo ângulo que foi inserida e colocar algodão 

seco não massageando; 
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•	 reposicionar a criança confortavelmente;

•	 descartar o conjunto seringa e agulha em recipiente para perfuro cor-

tante; 

•	 não recapar a agulha;

•	 retirar as luvas, higienizar as mãos;

•	 checar e registrar descrevendo atentamente possíveis intercorrências e 

os efeitos do medicamento prescrito, especialmente quando se tratar 

de testes de sensibilidade (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010). 

Via Subcutânea

Consiste na introdução do medicamento/vacina no tecido subcutâneo ou 

adiposo, com intuito de promover lenta absorção devido a característica do 

tecido em realizá-la. Sua execução é responsabilidade do enfermeiro (a) ou 

do Técnico (a) em Enfermagem. A frequência da administração é de acordo 

com a prescrição médica, necessidade do paciente ou protocolo da instituição 

(COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; VEIGA, 2011).

Locais para a administração: terço médio parte externa superior e poste-

rior do braço, terço médio da face ântero lateral da coxa e parede abdominal 

porção inferior e periumbilical (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; VEIGA, 2011; 

SILVA; SANTOS, 2005).

Para o procedimento: 

•	 consultar a prescrição; 

•	 preencher o cartão de medicação com as informações necessárias: 

nome do medicamento, dose, via; 

•	 separar os materiais necessários (algodão embebido de álcool a 70% 

e algodão seco, o medicamento já preparado na seringa com a agulha 

adequada, luvas);

•	 orientar a criança e acompanhante sobre o procedimento através da 

técnica do brinquedo terapêutico; 
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•	 higienizar as mãos; 

•	 calçar as luvas; 

•	 escolher a melhor área para a inserção ou a área prescrita; 

•	 atentar para fazer rodízio5 caso a medicação seja rotineira; 

•	 posicionar a criança, se necessário conter; 

•	 fazer antissepsia na área com algodão embebido em álcool, firmar a 

pele para distender, introduzir a agulha (13x0,45 ou 13x0,38) em ân-

gulo de 90o (agulhas de outros calibres e tamanhos – 25X7, 25X8, 

devem ser inseridas em ângulo de 45o apenas 2/3 quando a criança for 

magra), soltar a pele e aspirar o conteúdo da seringa para checar se 

não puncionou acidentalmente algum vaso (se isso ocorrer, pode de-

sencadear efeitos locais como hematomas ou edema, ou ainda efeitos 

sistêmicos, interromper o procedimento e recomeçar em outro local 

trocando a agulha);

•	 introduzir lentamente o medicamento, retirar a agulha no mesmo ân-

gulo que inserida, comprimir o local com algodão seco, reposicionar 

confortavelmente a criança;

•	 descartar em recipiente para perfuro cortante o conjunto agulha e se-

ringa lembrando de não recapar a agulha após o procedimento e de 

não deixá-la no leito ou próximo ao paciente; 

•	 remover as luvas, higienizar as mãos; 

•	 checar e registrar (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; VEIGA, 2011). 

Via Intramuscular 

Consiste na administração de um medicamento/vacina no tecido muscu-

lar, com intuito de promover rápida absorção devido a característica do tecido. 

5  Rodízio é a prática de alternar os locais para administração de medicações injetáveis. “Injeções repetidas 
em um mesmo local, aumentam a probabilidade de reações tanto pela invasão mecânica da agulha quanto 
pelas características e volume da medicação depositada no músculo. O rodízio de locais de aplicação poupa 
o paciente evitando dores e hematomas causados por repetidas injeções em uma mesma região” (RANGEL; 
CASSIANI, 2000, p. 143). 
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Esta via só perde para a via endovenosa no que se refere à velocidade de 

absorção e é escolhida visando esta característica ou ainda como segunda op-

ção para medicamentos que irritem o trato gastrointestinal ou tecido subcutâ-

neo. Pode ser realizada pelo enfermeiro (a) e Técnico (a) em Enfermagem. A 

frequência da administração é de acordo com a prescrição médica, necessida-

de do paciente ou protocolo da instituição (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; 

VEIGA, 2011).

Em crianças é necessário maiores cuidados com relação à área escolhi-

da para a medicação, observando as diferentes faixas etárias, tamanhos, o 

desenvolvimento dos músculos e suas características, portanto para crian-

ça de 0 a 2 anos, a primeira opção é a região ventroglútea seguida da 

face antero lateral da coxa sendo as demais opções contraindicadas; para 

crianças com mais de dois anos, segue-se a mesma linha, porém se acres-

centa a região dorso-glútea; o músculo deltoide pode ser utilizado como 

última opção em adolescentes apenas (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; 

VEIGA, 2011).

Quadro 2: Administração de medicações intramusculares de acordo com ida-

de, local e volume máximo.

IDADE D E LT Ó I -

DE

VENTROGLÚTEO D O R S O G L Ú -

TEO

VASTOLATERAL

Prematuros 0,5 ml 0,5 ml

Neonatos 0,5 ml 0,5 ml

Lactentes 0,5 a 1,0 ml 1,0 ml

3a 6 anos 1,5 ml 1,0 ml 1,5 ml

6 a 14 anos 0,5 ml 1,5 a 2,0 ml 1,5 a 2,0 ml 1,5 ml

Adolescentes 1,0 ml 2,0 a 2,5 ml 2,0 a 2,5 ml 1,5 a 2,0 ml

Adultos 1,0 ml 4 ml 4,0 ml 4,0ml

Fonte: Silva e Santos (2005. p. 166-190).



RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DO CUIDADO 
À CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM174

ADmINISTRAÇAO DE mEDICAmENTOS PELO TÉCNICO Em ENFERmAGEm NA PEDIATRIA 

Para o procedimento: 

•	 consultar a prescrição;

•	  preencher o cartão de medicação com as informações necessárias: 

nome do medicamento, dose, via; separar os materiais necessários (al-

godão embebido em álcool e algodão seco, o medicamento já prepara-

do na seringa com a agulha adequada, luvas); 

•	 orientar a criança e acompanhante sobre o procedimento através da 

técnica do brinquedo terapêutico; 

•	 higienizar as mãos;

•	 calçar as luvas; 

•	 escolher a melhor área para a aplicação ou a área prescrita;

•	 atentar para fazer rodízio caso a medicação seja rotineira; 

•	 posicionar a criança; 

•	 se necessário conter; 

•	 atentar para as condições de temperatura ao remover roupas da crian-

ça;

•	 respeitar a privacidade;

•	 fazer antissepsia na área com algodão embebido em álcool; 

•	 pinçar o músculo firmando-o e introduzir a agulha de uma vez só em 

movimento único, rápido e firme em ângulo de 90o; 

•	 soltar a pele e aspirar para checar se não puncionou algum vaso aspi-

rando o êmbolo da seringa; 

•	 introduzir lentamente o medicamento;

•	 retirar agulha; 

•	 colocar algodão e pressionar alguns instantes;

•	 reposicionar confortavelmente a criança;

•	 descartar em recipiente para perfuro cortante o conjunto agulha e se-

ringa lembrando de não recapar a agulha após o procedimento e de 

não deixá-la no leito ou próximo à criança;

•	 remover as luvas, higienizar as mãos; 

•	 checar e registrar (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; VEIGA, 2011). 
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Via Endovenosa

Consiste na administração de medicamento ou soluções em uma veia, 

com intuito de obter efeito terapêutico e/ou manter e/ou reestabelecer equilí-

brio eletrolítico. Trata-se de uma via de rápida absorção, característica essa que 

influencia sua escolha, além de poder receber infusões de grandes volumes. 

Pode ser realizada pelo enfermeiro (a) e Técnico (a) em Enfermagem. A frequ-

ência da administração é de acordo com a prescrição médica, necessidade do 

paciente ou protocolo da instituição (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; VEIGA, 

2011).

O preparo da medicação é o já mencionado no item via parenteral, con-

tudo é necessário a infusão de SF 0,9% no acesso venoso para promover o 

fluxo e prevenir mistura de medicamentos, este processo também é conhecido 

como salinização, sendo assim é necessário aspirar soro fisiológico 0,9% em 

uma seringa e acrescentar à bandeja. Caso haja mais de uma medicação, tam-

bém é importante infundir uma pequena quantidade de soro (cerca de 2 ml) 

intermitente às medicações devido a possibilidade de interações das diferentes 

soluções (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; VEIGA, 2011; ANVISA, 2013).

O tempo de administração da medicação endovenosa possui parâmetros 

e, segundo Fakih (2000) são considerados os seguintes: bólus é a medicação 

administrada em tempo menor ou igual a 1 minuto, infusão rápida é a admi-

nistração realizada entre 1 e 30 minutos, infusão lenta é a realizada entre 30 

e 60 minutos, infusão contínua é a realizada em tempo superior a 60 minutos 

e ininterruptamente e, por fim, infusão intermitente é a realizada em tempo 

superior a 60 minutos, porém não continua. 

No caso de ser uma única medicação não é necessário acesso com um 

dispositivo de longa permanência, podendo ser infundida através de um ca-

teter agulhado, ou em crianças maiores pode até ser realizada diretamente 

pelo conjunto seringa e agulha. Neste caso realizar a técnica de venopunção 

e administrar a medicação, conforme os passos a seguir (COLLET; OLIVEIRA; 

VIERA, 2010; VEIGA, 2011). 

Para o procedimento: 
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•	 checar a prescrição; 
•	 preencher o cartão de medicação com as informações necessárias: 

nome do medicamento, dose, via;
•	 separar os materiais necessários (algodão embebido em álcool e al-

godão seco, o medicamento já preparado na seringa com a agulha 
adequada, seringa com soro fisiológico para salinizar a veia se houver 
acesso, luvas, forro para o leito); 

•	 orientar a criança e acompanhante sobre o procedimento através da 
técnica do brinquedo terapêutico; 

•	 higienizar as mãos; 
•	 calçar as luvas;
•	 posicionar a criança, se necessário conter;
•	 respeitar a privacidade; 
•	 fazer antissepsia na área com algodão embebido em álcool (a medica-

ção pode ser infundida no injetor lateral do equipo, se houver, portanto 
é necessária sua desinfecção); 

•	 inserir a agulha no local apropriado no acesso já disponível (figura 5);
•	 injetar a medicação lentamente; 
•	 trocar a seringa pela seringa de soro fisiológico; 
•	 inserir a quantidade necessária e remover a agulha;
•	 pode-se administrar diretamente no polifix (neste caso deve-se clampe-

ar a via do polifix escolhida, fazer desinfecção da região composta pela 
tampa e polifix; retirar a sua tampa e conecta-la à agulha da seringa 
para proteger a tampa; conectar a seringa ao polifix e desclampeá-lo; 
inserir a medicação lentamente; clampear novamente e conectar a se-
ringa de soro fisiológico; desclampear e infundir a quantidade necessá-
ria para salinizar, remover a seringa; reconectar a tampa e manter clam-
peado; repetir este procedimento caso haja mais de uma medicação e 
sempre finalizar salinizando);

•	 descartar seringas e agulhas em recipiente perfuro-cortante; 
•	 remover as luvas; 
•	 higienizar as mãos; 

•	 checar e registrar (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; VEIGA, 2011).  
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Figura 5: Conjunto serin-
ga e dispositivo de infu-
são intravenosa. 
Fonte: Os autores

Técnica da Venopunção

Trata-se de introduzir um cateter na veia com intuito de infundir medica-

ção ou soluções endovenosas. Pode ser realizada pelo enfermeiro(a) e Técni-

co(a) em Enfermagem.

Para o procedimento: 

•	 consultar a prescrição; 

•	 separar os materiais necessários (algodão embebido em álcool a 70% 

ou PVPI alcoólico 10%, algodão seco, cateter flexível calibre no 24 ou 22 

 são os mais usados, ou cateter rígido 27, 25 ou 23, polifix, seringa com 

soro fisiológico 0,9%, garrote, tala forrada, ataduras, dispositivos pró-

prios para fixação ou fita, etiqueta de identificação com nome da crian-

ça, data e hora, leito, número do cateter e nome de quem puncionou);

•	 infundir SF 0,9% no polifix e manter seringa em uma das vias desclam-

peada; 

•	 orientar a criança e acompanhante sobre o procedimento através da 

técnica do brinquedo terapêutico; 
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•	 higienizar as mãos com solução antisséptica; 

•	 abrir dispositivo próprio para fixação e manter acessível ou no caso de 

fitas cortar esparadrapo e/ou micropore para a fixação e colar na ponta 

na bandeja para fácil acesso; 

•	 calçar as luvas;

•	 posicionar a criança;

•	 se necessário conter;

•	 respeitar a privacidade;

•	 escolher melhor área para a punção (caso necessário realizar compres-

sas mornas no local da punção para dilatar veias ou manter o membro 

a ser puncionado abaixo do nível do corpo);

•	 em caso de punção na cabeça realizar tricotomia, na punção de mem-

bros superiores garrotear o membro acima do local da punção;

•	 palpar o vaso para descartar a hipótese de ser uma artéria; 

•	 fazer antissepsia na área com algodão embebido em álcool na direção 

do retorno venoso; 

•	 deixar secar o que pode levar em torno de 30 segundos; 

•	 não tocar com a mão no local da punção após feita a antissepsia da 

pele; 

•	 distender a pele e, com o bisel voltado pra cima e paralelo à veia inserir 

na pele (figura 6);

•	 aspirar a seringa para ver se há refluxo de sangue; 

•	 inserir o sangue novamente com uma pequena quantidade de SF0,9% 

(em caso de cateter flexível retirar agulha, conectar o conjunto seringa 

e polifix ao cateter; verificar se a punção está perfundindo adequada-

mente); 

•	 retirar o garrote (figura 7); 

•	 fixar com o material escolhido/disponível (figura 8); 

•	 identificar etiquetando a punção; 

•	 se necessário imobilizar com tala e atadura; 

•	 descartar agulha em recipiente perfuro-cortante; 

•	 remover as luvas;
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•	 higienizar as mãos; 

•	 checar e registrar (registre no relatório de enfermagem o local da pun-

ção, data, hora e nome de quem realizou o procedimento) (COLLET; 

OLIVEIRA; VIERA, 2010; VEIGA, 2011; SILVA, 2005).

Figura 6: Técnica de venopunção em 
criança
Fonte: Os autores

Figura 7: Técnica de venopunção em 
criança
Fonte: Os autores

Figura 8: Fixação do dispositivo de infu-
são intravenosa.
Fonte: Os autores
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomenda, como es-

colha de acesso periférico para pacientes pediátricos e neonatais além das 

veias da superfície dorsal e ventral dos membros superiores que também são 

recomendada para adultos, as veias da cabeça, do pescoço e de membros 

inferiores (BRASIL, 2013). 

A utilização de talas e ataduras para imobilização de membros está respal-

dada pelo COREN sob o intuito de proteção às pessoas cuidadas e ao cateter 

em si, entretanto como se trata de uma forma de restrição deve ter consenti-

mento dos pais e da criança e ainda não pode causar dano físico. Lembrando 

que os materiais utilizados para a imobilização (tala, algodão ortopédico, ata-

duras e fitas) devem ser trocados regularmente para evitar a proliferação de 

microrganismos (COREN-SP, 2010).

Soroterapia

Este procedimento é realizado com intuito de restaurar equilibro hidroele-

trolítico, medicar e/ou manter uma via de acesso venoso. Pode ser realizado 

pelo enfermeiro(a) e Técnico(a) em Enfermagem. A frequência da administra-

ção é de acordo com a prescrição médica, necessidade do paciente ou proto-

colo da instituição.

Materiais necessários: frasco de soro prescrito identificado com nome 

da criança e de quem preparou, hora e data da administração, substân-

cias/medicamentos acrescentados ao soro, luvas e equipo identificado com 

o nome do paciente, de quem instalou, data de instalação e de validade 

 e hora.

Para o procedimento: 

•	 após garantir acesso venoso (rever técnica de venopunção); 

•	 preparar a solução a ser administrada; 

•	 conectar o equipo ao frasco de soro;

•	 retirar ar do sistema;
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•	 pendurar o frasco ao suporte; 

•	 orientar a criança e acompanhante sobre o procedimento através da 

técnica do brinquedo terapêutico; 

•	 higienizar as mãos; 

•	 calçar luvas conectar equipo ao acesso venoso de forma estéril;

•	 verificar fluxo do gotejamento e atentar para edemas/infiltrações no 

local da punção, hiperemia, refluxo de sangue e/ou dor na região da 

punção, ajustar o gotejamento à prescrição, higienizar as mãos, checar 

e registrar (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010). 

Lembre-se crianças precisam de especial atenção quanto ao correto gote-

jamento da solução intravenosa, pois um gotejamento muito lento pode obs-

truir o acesso e um gotejamento muito rápido pode desencadear sobrecarga 

no sistema cardiovascular e renal da criança. 

Vale lembrar que existem diversos tipos de soluções que podem ser infun-

didas, dentre elas soro fisiológico e soro glicosado em diferentes porcentagens 

e até mesmo água destilada, e ainda a estas soluções podem ser incluídos ele-

trólitos com intuito de reposição eletrolítica como, por exemplo, NaCl (cloreto 

de sódio) e KCl (cloreto de potássio). Contudo é necessária muita atenção ao 

manipular e diluir estas soluções, pois a possibilidade de confundi-las é grande 

uma vez que suas ampolas ou flaconetes são parecidas, potencializando a 

probabilidade de erros.

Cuidados com o PICC – Cateter Venoso Central de Inserção 
Periférica

PICC é abreviação de cateter venoso central de inserção periférica (Peri-

pherally Inserted Central Venous Catheter) CCIP – PICC. Trata-se de um dis-

positivo cuja inserção é atribuição do enfermeiro e está regulamentada pelo 

COFEN na resolução 258/2001 mediante a habilitação através de um curso 

de formação específica. A ponta deste cateter é posicionada no terço médio 
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inferior da veia cava superior, um vaso de grosso calibre, possuindo como 

vantagem causar menor irritação dos vasos se comparada ao cateter perifé-

rico, além de minimizar a chance de interações medicamentosas (figura 9). 

É indicado para terapias de longa duração, infusão de nutrição parenteral, 

hemoderivados, quimioterápicos, antibióticos, drogas irritantes aos vasos 

 e, inclusive para recém-nascidos com peso menor que 1500 gramas. Também 

traz como vantagens a confiança de um acesso seguro, menor chance de 

infecções, além de evitar o estresse causado por diversas punções, preservar 

os demais acessos venosos, apresentar menor risco de ocorrer flebite química, 

extravasamento de fluídos, menor restrição de mobilidade entre outros. Con-

tudo é contra indicado coletar amostras de sangue pelo mesmo. Outro fator 

positivo é a sua inserção que é realizada por meio de anestesia local, reduzin-

do desconforto, dor e estresse, tanto para o paciente quanto para a família. 

É contra indicado para quem possui infecção de pele, instabilidade hemodi-

nâmica, edema, flebites e plaquetopenia. Vale ressaltar que cabe à família a 

decisão de aceitar ou recusar a sua inserção. Pode haver complicações como 

deslocamento, oclusão e rompimento do cateter, trombose, oclusão do vaso, 

hematoma, necrose, embolia e infecção ou sepse (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 

2010; JESUS; SECOLI, 2007).

Figura 9: Cateter venoso central de inserção pe-
riférica sem curativo
Fonte: Site: Eemofilia para os pais. Acessada no ende-
reço eletrônico: https://hemofiliaparaospais.wordpress.
com/2015/07/24/amor-de-pai-pra-filho/
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Higienizar as mãos sempre que manipulá-lo, desinfetar as conexões do 

cateter antes de manipular com álcool 70%; utilizar seringas de 10 ml ou mais; 

em dispositivos com calibre menor que 4 não administrar sangue ou qualquer 

hemoderivado; realizar flush com até dois ml em seringa de 10 a cada seis 

horas, antes e depois de cada medicamento e se houver refluxo de sangue; 

nunca coletar amostra de sangue através deste cateter; no membro em que 

está inserido não realizar nova punção e também não coletar sangue; se hou-

ver resistência não forçar, em caso de obstrução diluir 0,1 ml de heparina para 

9,9 ml SF0,9% em seringa e conectá-la ao cateter porém não infundir, apenas 

deixar em contato; manter soroterapia constante de minimamente 1 ml/hora; 

atentar para a área de inserção e sinais de infecção (edema, dor, rubor, calor, 

hiperemia); não é necessário talas; e os curativos são privativos do enfermei-

ro(a) habilitado; em caso se transporte da criança é necessário manter bomba 

infusora ou então realizar flush de SF 0,9% a cada 3 minutos, se não houver 

restrição. Lembrando que cada ml infundido deve ser registrado para balanço 

hídrico (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).

Cálculo para Diluição de medicação

Como registrado no início deste capítulo, as medicações usadas com crian-

ças, na maioria das vezes se apresentam nas mesmas concentrações e volu-

mes das medicações produzidas para adultos desencadeando a necessidade 

de seu fracionamento para que possam ser adequadamente utilizadas com 

este grupo. Para tanto, é preciso desenvolver habilidades e conhecimentos 

que garantam a segurança das crianças em situação de cuidado, uma vez que 

a enfermagem assume integralmente a assistência terapêutica desses sujeitos 

assistidos.

Para o fracionamento, utiliza-se da regra de três para calcular a dose em 

mililitros a ser administrada e, muitas vezes ainda é necessária a sua rediluição.

Exemplo: administrar 200 mg de Clindamicina (este medicamento se apre-

senta em frasco de 600mg e orienta-se sua diluição em 5ml AD). Para ad-
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ministração, o médico prescreveu sua diluição em 28 ml SF 0,9% que serão 

infundidos em 60 minutos.

  5 ml = 600mg                600X=1000           x=1000/600                   X=1,6 ml

Seguindo a técnica já citada anteriromente (via parenteral), preparar a 

medicação e aspirar apenas a quantidade necessária após o cálculo (1,6 ml), 

o restante da medicação pode ser armazenada (rotular o frasco com: hora da 

diluição, para quanto foi diluída e durabildade sob refrigeração ou ar ambien-

te, assinatura de quem diluiu) ou desprezada, conforme indicação da bula ou 

o protocolo da instituição. 

A quantidade de medicação selecionada deve ser rediluída em 28 ml de SF 

0,9%, entretanto, os frascos de soro contém minimamente 50 ou 100, sendo 

assim é necessário desprezar 22 ml ou 72 ml de soro para então introduzir os 

1,6 ml de medicamento (rediluição). 

Para o cálculo do gotejamento utiliza-se o seguinte esquema:

1 mcgt/min = 1 ml/h

1 gt/min = 3 mcgt/min = 3ml/h

 

       

Fonte: Collet; Oliveira e Viera (2010).

Legenda: Mcgt= microgota; Gt= gota; Min= minuto; H= hora; SF= soro 

fisiológico

No caso em que a indicação do tempo de administração seja 30 minutos, 

deve-se multiplicar por 0,5, em 15 minutos multiplica-se por 0,25. 
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Técnicas de contenção 

Segundo Garijo et al. (2000) conter uma criança exige implementação de 

uma série de medidas que impeçam determinados movimentos com intuito 

de mantê-la numa posição específica, necessária para algum procedimento, 

cuidado e/ou evitar lesões. Ressaltam que apesar das opiniões contrárias à 

contenção, ela pode ser vantajosa quando é preciso que a criança não mani-

pule acessos venosos, tubos endotraqueais, sondas ou outros dispositivos que 

precisem se mantidos por longos períodos. A contenção mecânica é regula-

mentada pela resolução do Conselho Federal de Enfermagem no 427/2012 

(COFEN, 2012). 

Segundo esta Resolução, a contenção só pode ser aplicada em casos res-

tritos, sob supervisão do enfermeiro e quando não houver outra forma de 

assistir a criança sem o emprego da contenção.

É dever do profissional orientar ao responsável e à criança sobre a necessi-

dade da contenção, ressaltar que não se trata de um castigo e que o contato 

com a criança pode e deve ser realizado demonstrando afeto, suas vantagens 

para a reabilitação, o tempo que permanecerá contido e ainda a forma como 

este procedimento será realizado. O responsável deve saber que é de livre 

escolha a sua permanência e o auxílio no procedimento (GARIJO et al. 2000).

Caso a contenção seja por um período prolongado é necessário verificar de 

hora em hora no local da contenção o estado da pele, a circulação, o alinhamen-

to dos membros, visando o conforto e bem estar, removendo-a e recolocando 

após verificar. Cabe ao profissional orientar aos responsáveis como manter o 

contato físico com a criança mesmo com a contenção e ensinar-lhes as formas 

de contenção, caso seja um sujeito crônico e que precisará de cuidados domici-

liares posteriores à internação. Os materiais necessários são: lençóis, adesivo, al-

godão ortopédico, ataduras e talas (COFEN, 2012; GARIJO et al. 2000). A seguir 

encontram-se alguns tipos de contenção que podem ser aplicados.

Imobilização tipo múmia: é recomendada para crianças pequenas e be-

bês (figura 10). Consiste em embrulhar a criança com um lençol com intuito 
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de examinar ou realizar procedimentos na cabeça. O tamanho do lençol varia 

conforme o tamanho da criança. Posiciona-se a criança sobre o lençol esticado 

de modo que a cabeça fique de fora na extremidade superior, posiciona-se 

o braço junto do corpo e dobra a extremidade do lençol do lado referente 

àquele braço trazendo-a para o centro e finalizando nas costas de modo que o 

braço fique dentro do “pacote”. O mesmo procedimento se repete com o ou-

tro braço. É importante que esta imobilização não provoque lesões na criança 

e ao mesmo tempo seja segura o suficiente para realizar o procedimento por 

completo (GARIJO et al. 2000). Este procedimento também pode ser realizado 

deixando um dos membros superiores de fora para realizar nele algum proce-

dimento (muito utilizado para punções venosas). 

Figura 10: Imobilização tipo mú-
mia.
Fonte: Os autores

Contenção abdominal: consiste na contenção do abdome e deve ser re-

alizada, inclusive ao conter os membros e os ombros para evitar que a criança 

impulsione e acabe lesionando a coluna. São necessários dois lençóis dobrados 

em diagonal. Com a criança em posição dorsal, colocar um lençol sob a crian-

ça na região lombar e outro na região abdominal evitando a região epigástri-

ca, torcer as pontas do lençol e amarrar na cama. É uma região delicada, pois 

se for pressionada demasiadamente pode afetar a respiração (MURTA, 2006).

Contenção do ombro: é utilizada para evitar que a criança levante da 

cama. Com a criança na posição dorsal, passar um lençol dobrado na diagonal 
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sobre o tórax até as axilas onde se traciona o lençol para a dorsal cruzando 

as extremidades e amarrando na cabeceira da cama. Para confortar a criança 

nesta posição, pode ser colocado um travesseiro no dorso entre o lençol e a 

cabeça para evitar contato direto e ainda deve ser colocado algodão ortopédi-

co nas axilas, na ausência de algodão ortopédico ou sob alguma restrição do 

uso do mesmo, pode ser substituído por compressas secas (MURTA, 2006).

Contenção do joelho: com a criança na posição dorsal e utilizando um 

lençol dobrado, passar a ponta do lado direito do mesmo sobre o joelho di-

reito e por baixo do membro esquerdo e a ponta do lado esquerdo do lençol 

passar sobre o joelho esquerdo e por baixo do joelho direito e amarrar nas 

laterais da cama. Pode ser utilizado algodão ortopédico para forrar os joelhos 

ou compressas, visando confortar a criança (MURTA, 2006).

Contenção dos membros: os membros são contidos através das extremi-

dades punho e tornozelo e para tanto, é necessário protegê-los com forros de 

algodão ortopédico ou compressas. Recobrir o punho/tornozelo com o forro e 

enrolar a atadura sobre o forro de forma firme, porém não demasiadamente 

deixando sobra da atadura para amarrar na cama de forma que o membro 

fique confortável e não tracionado, em posição agradável (MURTA, 2006).

Sugestões de metodologias e recursos:

Como já mencionado no início deste capítulo, a medicação é uma das 

atividades dos profissionais de enfermagem que exige extrema atenção, con-

tudo, o conhecimento das técnicas e a habilidade no preparo e manuseio dos 

materiais necessários é fundamental para o bom desempenho do profissional. 

Portanto, recomenda-se que além de aulas expositivas para a abordagem do 

conteúdo haja aulas práticas em quantidade suficiente para que todos os alu-

nos tenham a possibilidade de realizar as técnicas excluindo dúvidas e medos 

em relação ao preparo.
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Os cálculos da medicação exigem do profissional domínio da matemática bá-

sica e sabe-se que esta temática envolve um conjunto de conhecimentos que pre-

cisam ser mobilizados o que pode gerar dificuldades, sendo assim, é importante 

que as aulas teóricas para esta parte do capítulo sejam em quantidade adequada. 

É importante que o aluno entre em contato com soluções no laboratório e realize 

as rediluições que calculou previamente em sala de aula, mesmo que com solu-

ções fictícias ou medicamentos vencidos, por exemplo. Para tanto, sugere-se: 

-  Demonstração seguida de simulação em aulas práticas no laborató-
rio de enfermagem com os recursos e materiais disponíveis;

-  Realização de exercícios para memorização do cálculo de medica-
mentos seguida de simulação (diluição + administração);

-  Estudo dirigido sobre os erros mais cometidos em cada via de ad-
ministração.

-  Quadro negro/branco;
-  Giz/caneta;
-  Projetor multimídia;
-  Computador;
-  Impressos; 
-  Laboratório de enfermagem.
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Ao final desde capítulo espera-se que você possa: 

-  Conhecer os tipos de dietas ofertadas para criança como: aleita-
mento materno, leite artificial, aleitamento misto, dieta enteral e 
parenteral e introdução de alimentos conforme a idade; 

-  Compreender os dez passos para a alimentação saudável para a 
criança menor de 2 anos;

-  Apreender as vias para oferta das dietas: via oral, gavagem, sonda 
gástrica e enteral, gastrostomia e pela mamadeira.

Vias de Alimentação

A alimentação adequada das crianças deve ser embasada em conheci-

mento científico e atualizado para que se possa avaliar e orientar a nutrição 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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infantil. A alimentação saudável possibilita o crescimento e desenvolvimento 

esperados, ao mesmo tempo em que otimiza o “funcionamento de órgãos, 

sistemas e aparelhos e atua na prevenção de doenças em curto e longo prazo 

(p. ex., anemia, obesidade e doenças crônicas não transmissíveis)” (WEFFORT, 

et al, 2012, p. 17). 

Nesta parte do material pedagógico você encontra as vias de alimentação 

que podem ser utilizadas com crianças desde o nascimento até 2 anos de 

idade. Além disso, conhecimentos sobre procedimentos específicos para ali-

mentação de crianças nas unidades de internação que requeiram dispositivos 

que auxiliem nesta tarefa. Na sua prática profissional, seja nos ambientes de 

cuidados institucionalizados, seja em unidades de atenção primária à saúde, 

saber orientar sobre cuidados com a alimentação ou ministrar alimentação 

quando necessário são ações inerentes ao seu fazer profissional. Por isso, estu-

de atentamente e procure cumprir os objetivos enunciados acima.

De forma didática, seu material apresenta a alimentação via oral e, em 

seguida o que você precisa saber sobre o aleitamento materno, neste item 

aborda-se a alimentação por mamadeiras quando o aleitamento materno não 

foi instituído. Estas ações são desenvolvidas no cotidiano das mães e respon-

sáveis e devem ser por você orientadas ou supervisionadas, se necessário. Já 

as demais vias de oferta de alimentação implicam em procedimentos mais 

complexos e, são normalmente desenvolvidas em ambientes hospitalares ou 

com crianças que requerem cuidados especializados no domicílio. Fazem parte 

deste grupo de procedimentos, a alimentação por gavagem, por gastrosto-

mia, por sonda nasoentérica ou sonda nasogástrica e as dietas prontas para 

consumo.

Via Oral

É a forma de alimentação normal ou convencional, por meio da cavida-

de oral percorrendo o trajeto gastrointestinal através da ingestão voluntária 

de alimentos (MURTA, 2006). Este tipo de alimentação deve ser incentiva-
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da pelo aleitamento materno para menores de dois anos. Na inviabilidade 

do aleitamento materno, haverá a introdução de equipamentos como as 

mamadeiras que, junto com leites específicos substituirão o aleitamento 

materno.

Aleitamento materno

Para o Ministério da Saúde, o aleitamento materno é o principal com-

ponente para a alimentação infantil nos primeiros meses de vida, pois supre 

adequadamente todas as necessidades nutricionais, ao ser usado de forma 

exclusiva até o sexto mês de vida, além de prevenir inúmeras doenças e auxiliar 

no desenvolvimento da criança. Pode ser mantido até o 2o ano de idade, com-

plementando a alimentação que será introduzida gradativa e adequadamente 

em cada fase da vida do lactente (BRASIL, 2009). O aleitamento materno deve 

ser incentivado desde o pré-natal, nas salas de parto, no alojamento conjunto 

mãe e filho, nas unidades de cuidados de alto risco e após a alta hospitalar 

(WEFFORT, et al., 2012).

O colostro, o leite dos primeiros dias após o parto, é rico em proteínas e 

deve ser oferecido para a criança logo após o nascimento. Tem como carac-

terística ser transparente e de consistência mais líquida, causando a errada 

impressão de ser fraco, possui a mesma quantidade de nutrientes que o leite 

“maduro”, porém com mais proteínas e menos gordura, composição que é 

essencial para esta fase do bebê (BRASIL, 2009).

O leite materno não necessita de complemento antes dos seis meses de 

vida, portanto, não é necessário dar água, chás, sucos entre outros, mesmo 

em dias muito quentes. No entanto, a mãe precisa se alimentar bem e ingerir 

muito líquido, associada a sucção frequente e adequada da mama pelo bebê 

para estimular a produção de leite. Ainda, é necessário esvaziar a mama para 

garantir a ingestão de todas as fazes do leite, pois no início da mamada, o 

leite é mais “aguado” com intuito de saciar a sede e, gradativamente torna-

se mais rico em gorduras, calorias e nutrientes, saciando a fome, por isso a 
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necessidade de mamar todo o leite contido na mama. Recomenda-se que a 

cada mamada, a mãe intercale a oferta da mama justamente para incentivar 

o completo esvaziamento saciando o bebê e garantindo que ele tenha acesso 

a todos os nutrientes e ainda permitindo que a outra mama encha novamente 

(BRASIL, 2009).

A alimentação materna pode ser classificada em: aleitamento materno ex-

clusivo, aleitamento materno predominante, aleitamento materno. O primeiro 

se trata do fornecimento exclusivo de leite materno à criança, independente 

do meio (peito, mamadeira entre outros), já o segundo é referente à introdu-

ção de outros líquidos a base de água além do leite materno, o terceiro refe-

re-se ao fornecimento de leite diretamente do seio da mãe “ou dele extraído, 

independentemente de estar recebendo qualquer alimento, inclusive leite não 

humano” (SBP, 2012, p. 21).

A partir do nascimento, devido às propriedades anti-infecciosas, o leite 

materno protege a criança de diversas infecções que podem ocorrer logo nos 

primeiros dias de vida, principalmente as gastrointestinais que são grande cau-

sa de morte nos primeiros seis meses de vida. Não é apenas o fato de possuir 

propriedades que auxiliam na defesa do organismo que torna o leite materno 

mais eficiente contra infecções, mas ao amamentar não é necessário preparar 

outro leite evitando-se a exposição da criança a agentes infecciosos por leite 

contaminado e ainda o seu preparo inadequado (BRASIL, 2002). 

O custo de leites industrializados específicos para lactentes é elevado tor-

nando difícil o acesso para grande parte da população, incentivando o consu-

mo de leites de origem animal que, na maioria das vezes é o leite de vaca. O 

leite de vaca é produzido por este animal com intuito de satisfazer as necessi-

dades nutricionais da sua espécie, visto que um bezerro aumenta seu peso em 

tempo muito menor do que o ser humano. Possui maior quantidade de sais 

minerais e proteínas demandando maior trabalho renal e ainda suas gorduras 

são de digestão trabalhosa (BRASIL, 2009), para tanto, não sendo o mais in-

dicado para o bebê.

Outras desvantagens da introdução de leites industrializados, além do cus-

to oneroso são: ingestão de proteínas estranhas e gordura animal; aumento 
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do risco de alergias; além de não proteger contra infecções e obesidade (ES-

COBAR, 2013). Embora haja consensos científicos que sustentam que o alei-

tamento materno exclusivo seja a única forma de alimentação da criança até 

os seis meses, esta prática ainda encontra resistências e é elevado o número 

de mães que amamentam, mas complementam o aleitamento materno com 

outras fontes de alimentos. Estudo mostrou que 95,3% de 43 mães pesquisa-

das amamentavam e, dentre elas, 51,2% praticavam o aleitamento materno 

exclusivo (OLIVEIRA; PARREIRA, SILVA, 2014).

Segundo Escobar et al. (2013) é contra indicado o aleitamento materno 

nos casos de: lactentes que apresentam quadro de fenilcetonuria, doença de 

xarope de bordo e galactosemia. Para a mãe é contraindicado amamentar 

caso ela possua doenças graves ou terminais, soropositividade para HIV, do-

enças mentais que possam causar risco para o bebê, etilismo, drogadição ou 

ainda drogas radiotivas, imunossupressoras e citotóxicas.

A amamentação, mesmo sendo uma ação natural nos seres humanos 

exige alguns cuidados que contribuem para o aleitamento materno tenha su-

cesso. Destaca-se, portanto, que (WEFFORT, et al., 2012):

-  Deve-se amamentar a criança logo ao nascimento, ainda na sala de 

parto, desde que a mãe e o bebê estejam em condições clínicas favo-

ráveis;

-  A mãe pode ficar sentada, apoiada ou deitada;

-  A mãe deve apoiar a mama com a mão posicionando seu polegar aci-

ma da auréola e os demais dedos e a palma da mão sob a mama (este 

posicionamento deve fazer com que o polegar e o indicador adquiram 

o formato da letra “C”); 

-  A criança deve abocanhar o mamilo e boa parte da auréola;

-  Alinhar a cabeça e o corpo do bebê junto ao corpo da mãe de forma 

que fique barriga com barriga. O queixo do bebê toca o peito e a boca 

bem aberta deve ficar de frente para o mamilo;

-  O bebê deve ser amamentado em livre demanda, ou seja, sempre que 

ele solicitar;
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-  A mãe deve oferecer o primeiro peito e depois o segundo como já ex-

plicado acima;

-  Para retirar o bebê do peito, a mãe com as mãos limpas deve introduzir 

de forma gentil, o dedo mínimo pelo canto da boca do bebê e liberar 

o mamilo da sucção;

-  Colocar a criança para eructar (arrotar) após cada mamada e ao deita-

-la deve-se manter decúbito elevado no carrinho ou no berco.

A criança amamentada ao seio, normalmente possui o funcionamento 

intestinal esperado para a idade. É comum que a criança evacue todas as 

vezes que mama, devido ao reflexo “gastrocólico, ou evacuar com intervalo 

muito longo, até de dias” (WEFFORT, et al., 2012, p. 24). Considera-se nor-

mal a evacuação com intervalo mais prolongado quando forem fezes amole-

cidas, sem raias de sangue e a criança apresente ganho de peso adequada-

mente. O ganho ponderal deve ser acompanhado regularmente na consulta 

de puericultura, visto que é o eixo condutor do seguimento da saúde infantil 

e se traduz em indicador apropriado para monitorar o crescimento (BRASIL, 

2012). 

Alimentos Complementares

Após os seis meses de amamentação é possível a introdução de alimentos 

na dieta da criança, pois a partir desta idade, o leite materno não é suficiente 

para as necessidades nutricionais. Esse período é denominado de desmame, 

contudo, não é necessário retirar o leite materno e muito menos introduzir 

outro tipo de leite, nesse momento recomenda-se que diminua o número de 

mamadas e que em seu lugar se introduzam os alimentos gradativamente. O 

quadro 1 mostra as dez recomendações para a alimentação das crianças até 

os dois anos
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Quadro 1: Os 10 passos para a alimentação saudável da criança com menos 

de 2 anos.

Passo 1 Dar somente leite materno até os seis meses, sem oferecer água, chás ou qual-
quer outro alimento.

Passo 2 A partir dos 6 meses, oferecer de forma lenta e gradual outros alimentos, man-
tendo o leite materno até os dois anos de idade ou mais.

Passo 3 A partir dos 6 meses, dar alimentos complementares três vezes ao dia, se a 
criança receber leite materno, e cinco vezes ao dia, se estiver desmamada.

Passo 4 A alimentação complementar deve ser oferecida sem rigidez de horários, res-
peitando-se sempre a vontade da criança.

Passo 5 A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida de 
colher; começar com consistência pastosa (papas/purês) e, gradativamente, aumentar a 
consistência até chegar à alimentação da família.

Passo 6 Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é uma 
alimentação colorida.

Passo 7 Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições.

Passo 8 Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras 
guloseimas, nos primeiros anos de vida. Usar sal com moderação.

Passo 9 Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos; garantir o armazena-
mento e a conservação adequados.

Passo 10 Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua 
alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação.

Fonte: Brasil (2013). 

Estes passos foram elaborados pela OMS (Organização Mundial da Saú-
de), OPAS (Organização Pan Americana de Saúde) e Ministério da Saúde, as-
sim durante as orientações a família ou cuidadores da criança, o profissional 
de saúde deve apresenta-los e os orientar para sua correta execução. 

Ao introduzir o alimento, as seguintes considerações são importantes 
(BRASIL, 2013):

•	 Após os seis meses a criança pode passar a receber alimentos para 

complementar o leite materno, visto que seu fornecimento não precisa 

e nem deve ser interrompido. 
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•	 Primeiramente pode ser preparado papa de frutas e vegetais para 
apresentar à criança, sempre amassando com garfo e não batendo 
no liquidificador, os alimentos são aqueles que a família tem em casa, 
na região, e devem ser variados durante o dia, preparados especial-
mente para a criança e, gradualmente será introduzida a alimentação 
semelhante a da família, porém em consistência favorável passando de 
amassada para picada/desfiada, incluindo carnes;

•	 Sopas muito ralas não sustentam a criança;
•	 Inicialmente a criança tende a recusar, pois tudo é estranho e ela tem 

dificuldade em engolir alimentos mais consistentes, diferente do leite 
que é líquido, deve haver insistência e atenção, pois alguns alimentos 
podem não agradar o gosto da criança;

•	 Recomenda-se introduzir água entre as refeições e nunca durante esta. De-
ve-se respeitar pelo menos 30 minutos após a refeição para ofertar a água;

•	 É válido lembrar ao cuidador que nesta fase vai ocorrer mudança nas 
características das fezes, devido à introdução de alimentos, dentre es-
tas mudanças estão principalmente, aumento da consistência e odor.

•	 Oferecer a papa utilizando uma colher e, no caso de suco natural das 
frutas ou legumes (cenoura, beterraba, entre outros), deve ser oferta-
do em copo plástico;

•	 Três refeições complementares (no meio da manhã, no almoço e no 
meio da tarde) até o sétimo mês e, a partir desse deve ser introduzida 
a segunda papa salgada (jantar). Este número de alimentações são 
suficientes para satisfazer as necessidades nutricionais da criança no 
primeiro ano de vida, após este, recomenda-se dois lanches entre as 
refeições e o leite materno sempre em livre demanda;

•	 A partir de um ano e meio, a criança já tem habilidade para segurar a 
colher e deve ser incentivado que ela se alimente sozinha, mesmo que 
ela faça sujeira, sempre com auxílio e a permanência do cuidador ao 
seu lado durante a refeição; 

•	 Para crianças que não recebem leite materno é necessário introduzir a 
alimentação complementar mais cedo para suplementar deficiência de 
vitaminas e ferro. 
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A avaliação do estado nutricional é realizada através das medidas antro-
pométricas: peso, estatura (altura), perímetro cefálico e dobras cutâneas. É 
necessário realizar um acompanhamento, mantendo essas medidas anotadas 
na caderneta de vacinação e no prontuário da criança, como forma de refe-
rência e avaliação do seu crescimento e desenvolvimento corporal (ver mais 
em puericultura). E, em casos específicos, exames laboratoriais são necessários 
para avaliar e/ou confirmar o estado nutricional. 

Uma alimentação incorreta pode desencadear diversas doenças e ainda 
prejudicar a saúde da criança, dentre essas doenças há um enfoque para as 
anemias. A anemia mais comum é a ferropriva, ou seja, a deficiência de ferro, 
seguida de carência por vitamina B12 e acido fólico. Este acometimento pode 
ser decorrente de inúmeras causas, entretanto, a maioria delas está relacio-
nada à nascimentos prematuros e/ou de baixo peso ao nascer, desnutrição 
intra-uterina, abandono do aleitamento materno precocemente, substituição 
do aleitamento materno pelo leite de vaca sem suplementação de ferro, ocor-
rência de alergia intestinal devido ao leite de vaca, oferta de dietas pobres em 
ferro, ocorrência de infecções recorrentes, presença de parasitoses, dificuldade 
de absorção de ferro entre outros (SBP, 2010).

A falta de ferro no organismo, por resultar em anemia pode desencadear 
outras consequências como retardo do crescimento, dificuldade de aprendiza-
do e ainda ser causa de mortes em recém-nascidos. Os sintomas mais comuns 
são: fraqueza, anorexia e palidez de pele e mucosas. O tratamento é realizado 
pela suplementação de ferro por via oral através de xaropes e soluções e, ain-
da a readequação da alimentação com fontes de ferro como carnes vermelhas, 
vegetais folhosos verde escuro e diversos alimentos que estão suplementados 
com ferro como farinhas, leite, biscoitos entre outros (BRASIL, 2013), acresci-
dos de alimentos ricos em vitamina C que auxiliam no carreamento do ferro.

mamadeira

A mamadeira é um dispositivo inventado com intuito de auxiliar no forneci-

mento de líquidos para o lactente através de um bico artificial. O ato da sucção faz 
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com que o bebê estimule os músculos e estruturas da face desenvolvendo-as, des-

ta forma, os fonoaudiólogos recomendam bicos ortodônticos para que a criança 

continue realizando o ato da sucção nos casos em que a amamentação pelo seio 

não é possível, contudo num determinado limite de tempo, pois pode prejudicar a 

anatomia dental (MEDEIROS; BERNARDI, 2011). A Organização Mundial da Saú-

de, no entanto, criou os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno nos 

quais cita, no item nove: “Não dar bicos artificiais ou chupetas para crianças ama-

mentadas ao seio” visto que, após sugar o bico artificial que é tecnicamente mais 

fácil, pode apresentar dificuldades de sugar o seio materno (OMS, 2008, p. 44).

Outra forma de fornecer alimentação à criança é através do copo, porém 

com este, além de não induzir a criança à sucção, pode acarretar em alguns 

problemas tais como: “escape e desperdício de leite, falta do vedamento labial 

anterior, aumento de risco de broncoaspiração, diminuição da estimulação 

da musculatura da sucção (músculos bucinadores), entre outros” (MEDEIROS; 

BERNARDI, 2011, p. 74).

Os cuidados com a mamadeira se baseiam na higiene, no orifício do bico 

e na sua administração. Ela deve ser higienizada a cada mamada para evitar a 

proliferação de microrganismos. O orifício do bico não deve ser muito grande, 

para incentivar a sucção, facilitar a ingestão e evitar engasgos com excesso de 

leite. E deve ser administrada com a criança em semi Fowler (COLLET; OLIVEI-

RA; VIERA; 2010).

Outros cuidados são (COLLET; OLIVEIRA; VIERA; 2010): 

•	 preparar o leite de acordo com as recomendações do fabricante;

•	 verificar a temperatura do leite com gotas no antebraço;

•	 garantir que as narinas estejam desobstruídas para que a criança respi-

re tranquilamente durante a mamada, se necessário realizar a higiene 

com água filtrada e gaze; 

•	 ao introduzir a mamadeira na boca da criança certificar-se de que esta 

esteja em um ângulo de 45º, para que o bico esteja cheio de leite e 

coberto pelos lábios; 

•	 posicionar verticalmente para eructar;
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•	 logo após a mamada manter a criança em semi Fowler ou decúbito 

lateral direito, para evitar refluxos e broncoaspiração;

•	 atentar para sinais de dificuldade respiratória e de deglutição, engasgo, 

cianose, e qualquer alteração que apareça durante e após a mamada. 

Ainda, para testar se o orifício da mamadeira está adequado, ao vira-la 

para baixo, o conteúdo dela deve pingar e não escorrer. Não é recomendado 

que a criança utilize a mamadeira sozinha e sim que esteja no colo do cuidador 

(BRASIL, 2003).

O Ministério da Saúde recomenda que a mamadeira seja lavada com uma 

esponja ou escova própria e com detergente, pois o sabão em barra quando 

em contato com o leite produz uma substância de difícil remoção. Também 

orienta após a lavagem e enxague ferver por 10 minutos em uma panela, 

atentando que a mamadeira deve ficar coberta por água, contudo os bicos e 

as roscas devem ser fervidos por apenas 3 minutos, devido a resistência de seu 

material. Retirar com auxílio de pegador para evitar queimaduras e colocar em 

local limpo e seco para secar (BRASIL, 2003).

Gavagem 

Consiste na introdução do alimento na sonda gástrica pela ação da gravi-

dade, ou seja, segurar o dispositivo que contém a dieta de modo que fique o 

mais elevado possível, para que, conforme a ação da gravidade, a dieta desça 

e chegue até o estômago/duodeno. Esta forma de alimentação pode ser feita 

com seringa ou com frasco.

Com seringa: após aspirar a sonda para verificação da presença de resí-

duo gástrico, conecta-se a seringa (sem o embolo) à sonda clampeada para 

evitar a entrada de ar, após isso inserir o alimento na seringa e abrir o clampe, 

para o alimento escoar e após acabar fecha-se o clampe e introduz água des-

tilada ou fervida para lavar a sonda, abrindo o clampe e deixando escorrer e 

ao termino fechar a sonda.
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Com frasco: conecta-se o frasco à sonda clampeada, posiciona-o em lo-

cal alto e abrir o clampe até escoar o alimento e, após clampeie a sonda e 

procede-se a lavagem da sonda, finalizando com o seu fechamento (COLLET; 

OLIVEIRA; VIERA, 2010).

Sempre que possível é recomendado que esteja no colo da mãe durante 

a alimentação para associa-la com o contato físico, contudo, quando este não 

for possível, é necessário posicionar a criança em decúbito elevado e lateraliza-

da para o lado direito (HOCKENBERRY; WILSON, 2011). 

Via Nasoenteral/Nasogástrica

Consiste na introdução de nutrientes na extremidade externa da sonda 

cuja outra extremidade situa-se no estômago (nasogástrica) ou duodeno (na-

soenteral). Tem intuito de fornecer nutrientes para o paciente quando a via 

oral não é possível, contudo também pode ser utilizada como via medicamen-

tosa. A dieta pode ser fornecida de forma contínua ou intermitente.  

Introduzir a alimentação é uma tarefa que pode ser realizada pelo enfer-

meiro e/ou Técnico em Enfermagem. Já a sondagem é procedimento privativo 

do enfermeiro e do médico (MURTA, 2006). 

Para o procedimento: 

•	 consultar a prescrição;

•	 separar os materiais necessários (frasco com dieta, equipo, bomba de 

infusão, seringa, copo com água potável);

•	 conferir na dieta validade, temperatura adequada para infusão e o volume 

prescrito, equipo adequado para a dieta e bomba de infusão (caso não haja 

bomba de infusão, pode ser infundida com equipo de soro de macrogotas); 

•	 retirar o ar do sistema antes de conectar à sonda; 

•	 identificar o frasco de dieta com nome da criança, volume a ser infun-

dido, data e hora da abertura do frasco, validade e nome de quem 

administrou (MURTA, 2006). 
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Quando a criança possui sonda é necessário que esta permaneça na po-

sição semi Fowler. Mesmo confirmando sua posição após a inserção, é ne-

cessário conferir se ela permanece ao longo da internação. Os mesmos testes 

aplicados para conferir o posicionamento após a inserção podem ser utilizados 

para conferir regularmente sendo eles: aspirar conteúdo gástrico, utilizar fitas 

para testar pH, raio X e inserção de ar com ausculta. O primeiro consiste em 

conectar uma seringa de 20 ml (para crianças maiores e de 10 ml para lacten-

tes) na sonda e aspirar com a finalidade de encontrar resíduo gástrico, o qual 

pode ser leitoso (leite não totalmente digerido), esverdeado, sanguinolento 

(vivo ou borra de café). Porém, o resíduo pode mudar de cor quando a crian-

ça ingere alimentos que não somente leite e ainda pode acontecer da sonda 

não estar em contato direto com o resíduo e não aspirar nada. Neste mesmo 

procedimento pode ser testado o pH com fitas específicas, para este teste 

retira-se pequena quantidade de resíduo com a seringa e coloca em contato 

com o papel indicador que fornecerá o pH da solução, lembrando que o con-

teúdo gástrico é ácido, ou seja, pH menor do que 7 com média em 1,5, já no 

duodeno o pH situa-se por volta de 6,5, e no pulmão é maior que 7, ou seja, 

alcalino. Segundo o parecer 18/2009 do COREN-SP (2009), o raio X é conside-

rado padrão ouro para confirmar o posicionamento da sonda, contudo sabe-se 

que os efeitos da radiação são prejudiciais à saúde. O último e também o mais 

utilizado, consiste em conectar uma seringa de 20 ml (para crianças maiores e 

de 10 ml para lactentes) de ar na sonda e com um estetoscópio posicionado 

logo abaixo do osso esterno, inserir o ar com intuito de auscultar sua entrada 

(COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).

Gastrostomia

Conforme Santos et al. (2011), a gastrostomia é um procedimento cirúrgi-

co que estabelece o acesso à luz do estômago através da parede abdominal, 

ou seja, é realizado um acesso do estômago para o meio externo através de 

uma sonda, na qual será introduzida a alimentação e medicação quando estas 
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não podem ser ministradas por via oral (figura 1). A conduta para a alimen-

tação e medicação é a mesma de uma sonda nasogástrica/nasoenteral (ver 

item via nasoenteral/nasogástrica), contudo é necessário maior cuidado na 

inserção desta sonda que fica em região abdominal, pois se trata de um pro-

cedimento invasivo, aumentando as chances de uma infecção. 

Figura 1: Gastrostomia através de um dis-
positivo próprio para este procedimento.
Fonte: Acervo da Estomoterapeuta Gemelli (2015). 

Os cuidados com a gastrostomia consistem em evitar infecções e o alarga-

mento do orifício de sua inserção e cuidados com a pele adjacente ao orifício. 

É recomendado curativo diário e a região deve ser higienizada durante o ba-

nho e, posteriormente com SF 0,9%, fixada a sonda na pele com fitas adesivas 

não alergênicas e que causem pouco atrito com a pele, com intuito de man-

tê-la posicionada corretamente e evitar o vazamento gástrico. O vazamento 

do conteúdo gástrico pode lesionar a pele devido ao seu pH ácido e ainda 

prejudicar a alimentação. As fitas para fixação da sonda devem ser fixadas 

em lugares alternados pois podem ocasionar lesões na pele (HOCKENBERRY; 

WILSON, 2011).  

São ações e cuidados para alimentação por gavagem, sonda nasogástrica 

e sonda nasoentérica
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-  Orientar criança e acompanhante sobre o procedimento utilizando a 

técnica do brinquedo terapêutico (crianças acima de dois anos);

-  Posicioná-la em semi Fowler ou Fowler;

-  Verificar frequência respiratória e na presença de dispneia e/ou taquip-

neia, suspender a dieta até estabilização da frequência;

-  Conferir se há resíduo gástrico (estase) como descrito anteriormente, 

analisar a amostra adquirida e proceder conforme o protocolo da uni-

dade, por exemplo, no caso de grande quantidade de resíduo pode ser 

suspendida a dieta ou então, administrar a dieta reduzida, retirando do 

valor total o volume de resíduo gástrico aspirado;

-  Observar o aspecto do resíduo, se possui sangue, líquido bilioso e co-

municar o médico sobre alterações;

-  No caso de pequena estase e de característica de leite não digerido, o 

conteúdo aspirado é inserido novamente na sonda, lentamente para não 

lesionar a parede estomacal e a dieta é infundida normalmente conec-

tando o equipo à sonda e ajustando a bomba ou a quantidade de gotas;

-  Em caso de dieta intermitente, ao fim insere-se 1 ml de água em recém 

nascidos prematuros e 2 ml em crianças maiores com intuído de lavar a 

sonda para não obstruir e garantir que recebam toda a dieta. Após isso 

fecha-se a sonda;

-  Mantenha a criança em decúbito elevado por cerca de 30 minutos após 

o término da infusão ou em decúbito lateral direito;

-  Durante a infusão observar se há cianose, tosse, náusea, distensão ab-

dominal e vômito e, caso ocorra algum desses sinais e sintomas, inter-

rompa o procedimento. 

-  Em caso de dieta contínua deve-se manter a criança em decúbito eleva-

do constante e infundir água conforme protocolo da instituição;

-  Após o procedimento cheque sua realização e anote possíveis intercor-

rências ou não (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010; VEIGA, 2011).

As complicações relacionadas às sondas são: vômito, náuseas, diarreia 

(que podem ser corrigidos aumentando o tempo de infusão da dieta), consti-
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pação intestinal (a correção da dieta para laxativa, ou acrescentar maior volu-
me de água entre as dietas, neste caso deve-se consultar o médico), distensão 
abdominal e cólicas (aumentar tempo infusão e verificar intolerância a algum 
componente da dieta), disfunções metabólicas (correção médica), obstrução 
da sonda (lavar com água após medicação ou dieta e, em caso de dieta con-
tínua lavar conforme protocolo e tentar desobstruir com água morna), migra-
ção e remoção acidental ou provocada (repassar sonda pelo enfermeiro/a), 
lesão no trato gastrointestinal (remoção da sonda), lesão em área de inserção 
(verificar fixação, trocar local inserção). Trocar o equipo de dieta a cada 24 
horas para prevenir infecções e obstruções (MURTA, 2006).

Dietas

DIETAS PREPARADAS

Nutrição enteral é uma dieta líquida preparada para administração por 

sonda ou estoma no trato digestório ou por via oral, para as pessoas com 

o trato gastrointestinal funcionante (MAGNONI, 2001). Segundo a Anvisa, a 

nutrição enteral consiste em administrar alimentos para fins específicos permi-

tindo a oferta de nutrientes de forma controlada

[...] na forma isolada ou combinada, de composição definida ou 

estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por 

sondas ou via oral, industrializado ou não, utilizada exclusiva ou 

parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral 

em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades 

nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, vi-

sando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas 

(BRASIL, 2000, p. 3).

Nutrição parenteral é uma solução preparada para ser administrada por 

via endovenosa e, segundo a Anvisa, trata-se de uma “solução ou emulsão, 
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composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas e mi-

nerais, estéril [...] destinada à administração intravenosa, [...] visando a síntese 

ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas” (BRASIL, 1998, p. 3).

Consiste em uma terapia nutricional para indivíduos que não podem ali-

mentar-se pelo trato gastrointestinal. A via de acesso destinada a nutrição 

parenteral deve ser exclusiva, o enfermeiro é o profissional responsável pela 

administração (BRASIL, 1998). Como a via para administração parenteral é 

a via vascular, os cuidados com esta alimentação, com crianças em qualquer 

idade devem ser redobrados.

Neste capítulo destacou-se que existem diversas vias de alimentação, des-

de as naturais através do trato gastrointestinal até as mais complexas com 

auxílio de dispositivos como sondas e ostomias. Os cuidados variam conforme 

cada via, contudo é necessário sempre observar o comportamento da crian-

ça ao receber a alimentação, as características das eliminações intestinais e 

mantê-la em decúbito elevado durante e após a ingestão para evitar refluxo e 

broncoaspiração. 

Sugestões de metodologias e recursos:

-  Aula expositiva dialogada; 
-  Demonstração seguida de simulação em aulas práticas no laborató-

rio de enfermagem com os recursos e materiais disponíveis;
-  Estudo dirigido; 
-  Quadro negro/branco;
-  Giz/caneta;
-  Projetor multimídia;
-  Computador;
-  Impressos;
-  Laboratório de enfermagem.
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Ao final deste capítulo espera-se que você possa:

-  Entender o conceito de crescimento e desenvolvimento;
-  Conhecer os principais padrões do crescimento e desenvolvimento 

infantil;
-  Identificar os marcos do desenvolvimento.

O apoio e a assistência oferecidos à criança, pelas instituições de saúde, 

visando seu crescimento e desenvolvimento, ganham relevância no sentido de 

detectar e prevenir doenças que possam vir a comprometer a saúde da criança 

nos primeiros anos ou no decorrer da vida. O crescimento pode ser avaliado 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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então, como um dos principais indicativos na saúde infantil, já que está estri-

tamente ligado as condições de vida da criança. O desenvolvimento, por sua 

vez engloba a análise de várias atividades que envolvem todos os sistemas do 

corpo (neurológico, motor, psicossocial) (BRASIL, 2013).

Crescimento

O crescimento pode ser definido como a divisão das células gerando 

a ampliação de massa corporal que ocorre em um dado período. Tanto o 

crescimento, quanto as atitudes e ações da criança são classificadas de 

acordo com cada idade, porém essas classificações são gerais e não con-

templam as particularidades de cada criança (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 

2010).

As particularidades podem estar envolvidas com fatores que podem cau-

sar alterações no crescimento. Esses fatores são denominados intrínsecos 

(genéticos, metabólicos e malformações) e extrínsecos (com destaque para 

alimentação, saúde, higiene, infecções, habitação e cuidados gerais com a 

criança) (BRASIL, 2002).

Conforme citado no capítulo que tratará da puericultura, é de extrema 

importância a avaliação e o registro das medidas antropométricas da criança. 

Uma das formas de proceder essa avaliação é através do Índice de Massa Cor-

poral (IMC), que é calculado pela fórmula: IMC=     Peso (quilos)           
 Estatura² (metros)

Para facilitar a compreensão sobre os valores médios do crescimento da 

criança é importante conhecer o quadro 1 a seguir:
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Quadro 1: Ganhos em peso e estatura de crianças até 7 anos.

PESO ESTATURA

Ganho ponderal nos 2 primeiros anos 
de vida

<3 meses ................... 750 a 900 g/mês

3 a 6 meses ......................... 600 g/mês

5 meses a 1 ano ........ 300 a 400 g/mês

1 a 2 anos ................. 200 a 300 g/mês

Ganho estatural de 0 a 4 anos

0 a 3 meses ................... 3 cm/mês

3 a 6 meses ................... 2 cm/mês

6 m a 1 ano ......... 1 a 1,5 cm/mês

1 e 2 anos ..................... 1 cm/mês

2 e 4 anos ................ 0,75 cm/mês

Evolução do peso de 0 a 2 anos

Peso ao nascimento ...... 3.300 g ± 500 g

± 5 meses ......................................... x 2

± 1 ano ............................................. x 3

± 2 anos ........................................... x 4

Estimativa da estatura

Ao nascimento ................... ±50 cm

1 ano ................................ ± 75 cm

2 anos ................................ ±82 cm

3 anos .............................. ± 91 cm

4 anos ............................ ± 1 metro

Ganho ponderal de 2 a 7 anos

2 a 3 anos ............... 1.800 a 2.000 g/ano

3 a 4 anos ........................ ± 1.800 g/ano

4 a 5 anos ........................ ± 1.650 g/ano

5 a 7 anos ........................ ± 1.500 g/ano

Fonte: Collet; Oliveira; Viera (2010).

Toda criança deve ter uma caderneta (específica por gênero, masculino ou 

feminino), na qual constam tabelas, gráficos e outras informações que devem 
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ser registradas em cada consulta. As curvas do gráfico peso/comprimento au-

xiliam, juntamente com o exame físico, o profissional de saúde a identificar se 

a criança encontra-se dentro dos padrões do crescimento normal e saudável. 

O acompanhamento da criança na unidade de saúde deve ocorrer desde a 

primeira semana de vida. Para tanto, são utilizados alguns dados como parâ-

metros: 

O eixo horizontal corresponde à idade da criança em meses e vai 

do nascimento (0 meses) até 72 meses. O Ministério da Saúde 

propõe no Cartão da Criança um gráfico com quatro linhas, assim 

nominadas de cima para baixo: a primeira linha superior, represen-

ta os valores do percentil 97 (que corresponde a +2 escores Z), a 

linha pontilhada representa o percentil 10, a terceira linha repre-

senta o percentil 3 (que corresponde a -2 escores Z) e a linha mais 

inferior (em vermelho) corresponde ao percentil 0,1 (representa 

os valores abaixo de -3 escores Z). Na proposta do cartão da crian-

ça, os pesos entre os percentis 10 e 3 caracterizam uma situação 

de risco ou de alerta nutricional; os pesos entre o percentil 3 e o 

percentil 0,1 representam peso baixo para a idade (ou ganho insu-

ficiente de peso) e os valores abaixo do percentil 0,1 representam 

peso muito baixo para a idade (BRASIL, 2002, p. 29).

De acordo com Brasil (2012, p. 110), a classificação do peso, IMC e esta-

tura da criança deve ser feito seguindo as tabelas a seguir (figura 1) em cada 

medição:
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Figura 1: classificação do peso, IMC e estatura da criança. 
Fonte: Brasil (2012, p. 110)

Nas medidas seguintes deve ser observado, além das marcações, a curva 

que as mesmas formarão:
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•	 Quando a posição da curva do crescimento da criança estiver entre os 

percentis 97 e 3 (escore Z -2 a +2), corresponderá ao caminho da saúde.

•	 Quando o sentido da curva for ascendente, horizontal ou descendente 

o desenho da linha que liga dois ou mais pontos deve ser contínuo, 

porém quando os intervalos forem maiores a linha deve ser tracejada, 

para que fique destacado.

O Ministério da Saúde fornece algumas condutas com relação as variações 

do crescimento em crianças de até 5 anos. Quando a criança apresentar sobre-

peso ou obesidade:

•	 Conversar com a mãe ou responsável para encontrar possíveis erros de 

alimentação e onde se concentram as atividades da criança, para assim 

fornecer informações quanto à nutrição saudável e incentivar a prática 

de ações e brincadeiras para melhorar a atividade física. Deve ainda ser 

realizada a avaliação clínica da criança e encaminhar para o Nasf quan-

do este estiver disponível (BRASIL, 2001; 2012). 

Quando criança menor de 2 anos apresentar baixo peso para idade ou 

magreza:

•	 Verificar quanto ao desmame do leite materno e fornecer informações 

para a mãe ou responsável sobre introdução de alimentos complemen-

tares. Se Nasf disponível encaminhar. Agendar retorno para até 15 dias 

(BRASIL, 2001; 2012).

Quando criança maior de 2 anos com baixo peso:

•	 Avaliar, além da alimentação, a possibilidade de infecções (se confir-

madas devem ser tratadas), o convívio social, a atenção que é dada a 

criança e a higiene. Se necessário encaminhar a criança à assistência 

social. Agendar retorno para até 15 dias (BRASIL, 2001; 2012).
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Quando a criança apresentar magreza acentuada ou peso muito baixo 

para idade:

•	 Verificar possíveis causas, atentando para o desmame (principal-

mente nos menores de 2 anos), bem como averiguar sobre a alimen-

tação, as intercorrências infecciosas, os cuidados com a criança, o 

afeto e a higiene. No caso de intercorrências clínicas encaminhar ao 

pediatra da unidade para tratamento e encaminhe ao serviço social 

e ao Nasf (se disponível). Agende retorno para no máximo 15 dias 

(BRASIL, 2012).

Desenvolvimento
 

O desenvolvimento pode ser visto como processo que contempla questões 

como crescimento do corpo e o amadurecimento neurológico e comporta-

mental, começando no ventre da mãe até o término da vida. Esse processo é 

avaliado na criança em conjunto com o crescimento, e o seu bom andamento 

também contribui para que a criança tenha uma vida saudável (COLLET; OLI-

VEIRA; VIERA, 2010). 

No entanto, segundo os referidos autores existem fatores que oferecem 

riscos para o desenvolvimento e podem acontecer durante a gestação, no 

período perinatal e no período neonatal, os quais são registrados a seguir se-

guindo a descrição destas autoras:

Durante a gestação:

•	 Nutrição materna ruim;

•	 Os extremos da idade materna, < 18 ou > 40 anos;

•	 Não realização ou realização incompleta do pré-natal;

•	 (pré) eclampsia;

•	 Doenças graves portadas pela mãe;
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•	 Uso de drogas e medicações.

Período perinatal:

•	 Nascimento com baixo peso (< 2500 g);

•	 Prematuridade, hipóxia;

•	 Trabalho de parto que não evolui, trauma obstétrico;

Período neonatal:

•	 Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica;

•	 Sépsis/Infecção do Sistema Nervoso Central, kernicterus;

•	 Convulsões e hemorragias intracranianas;

•	 Alterações metabólicas, distúrbios de alimentação;

•	 Déficit psicossocial.

No desenvolvimento das crianças contamos com domínio de funções atu-

antes nesse período como as Habilidades Motoras Grossas, quando há a utili-

zação dos músculos maiores do corpo; as Habilidades Motoras Finas, que por 

sua vez utilizam os músculos das mãos; a Cognição, na qual se encaixam o 

pensamento, a memória e a aprendizagem; a Linguagem, em que a criança 

passa a entender e efetuar uma comunicação, seja ela verbal ou não; e, por 

fim, a Habilidade Social/Emocional, pela qual a criança demonstrará reações 

emocionais frente a comunicação com as outras pessoas (COLLET; OLIVEIRA; 

VIERA, 2010).

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2012, p. 124-125) mostra alguns dos mar-

cos do desenvolvimento infantil, disponíveis na tabela abaixo (Figura 2):
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Figura 2: Marcos do desenvolvimento infantil
Fonte: Brasil (2012, p. 124-25).
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Na caderneta de saúde da criança, também está disponível um quadro 

informativo (quadro 2) sobre intercorrências com relação ao desenvolvimento 

infantil e quais condutas podem ser tomadas:

Quadro 2: Intercorrências no desenvolvimento infantil e condutas sugeridas. 

(Brasil, 2013).

Dados da Avaliação Impressão diagnóstica Conduta

• Perímetro cefálico < -2 es-
cores z ou > +2 escores z, 
ou presença de 3 ou mais al-
terações fenotípicas, ou au-
sência de 2 ou mais marcos 
para a faixa etária anterior

PROVÁVEL ATRASO

NO DESENVOLVIMENTO

• Referir para avaliação neuropsico-
motora

• Ausência de 1 ou mais 
marcos para a sua faixa etá-
ria.

ALERTA PARA O

DESENVOLVIMENTO

• Orientar a mãe/cuidador sobre a es-
timulação da criança

• Marcar retorno em 

30 dias.

• Todos os marcos para a 
sua faixa etária estão pre-
sentes, mas existem 1 ou 
mais fatores de risco.

DESENVOLVIMENTO

ADEQUADO COM

FATORES DE RISCO

• Informar a mãe/cuidador sobre os 
sinais de alerta.

• Todos os marcos para a 
sua faixa etária estão pre-
sentes.

DESENVOLVIMENTO 

ADEQUADO

• Elogiar a mãe/cuidador.

• Orientar a mãe/cuidador para que 
continue estimulando a criança.

•Retornar para acompanhamento con-
forme a rotina do serviço de saúde.

•Informar a mãe/cuidador sobre os 
sinais de alerta*.

Fonte: Brasil (2013, p. 48).
*Na presença de sinais de alerta a criança deve ser avaliada em 30 dias



RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DO CUIDADO 
À CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM222

CRESCImENTO E DESENVOLVImENTO

Procedimentos para Avaliação do Crescimento e 
Desenvolvimento

BANHO 

Deve-se aproveitar o momento do banho para realizar a inspeção da crian-

ça, além de realizar estímulos sensoriais e afetivos. É um momento em que se 

pode conversar com a criança, dar-lhe brinquedos, orientar a mãe e até incen-

tivá-la a participar do cuidado. Alguns cuidados devem ser tomados antes de 

iniciar o banho quando internada em instituição de saúde: identificar o local 

de acessos venosos, para evitar molhá-los; reunir todo o material necessário 

para o banho; lavar as mãos; fechar as janelas e portas evitando a corrente de 

ar frio; colocar a roupa na ordem sequencial em que serão utilizadas; testar a 

temperatura da água e explicar o procedimento à mãe e à criança (COLLET; 

OLIVEIRA; VIERA, 2010). 

O banho de aspersão, ou de chuveiro, é indicado para crianças maiores 

(a partir da pré-escola) e que possam deambular. Deve ser entregue a criança 

ou adolescente o sabonete a toalha e as roupas que irá vestir. A criança nunca 

deve ficar sozinha, ela pode ser incentivada a banhar-se sem auxílio, mas deve 

ser supervisionada. Aos adolescentes é permitido que fiquem sozinhos, con-

tudo, um funcionário ou responsável deve permanecer próximo ao banheiro 

para que consiga ouvir um pedido de ajuda do adolescente (COLLET; OLIVEI-

RA; VIERA, 2010).

Com relação ao banho de banheira, é indicado para lactentes e pré-esco-

lares impossibilitados de ir ao chuveiro. Os materiais necessários para o pro-

cedimento são: banheira, sabonete, toalha, fralda ou gaze, cotonete, roupas, 

álcool 70%, pano para desinfecção da banheira e água na temperatura ade-

quada. Lave as mãos, realize a desinfecção da banheira e teste a água. Inicie o 

banho com o bebê ainda vestido e envolto no cueiro. Começar com a limpeza 

do couro cabeludo, lembrando-se de ocluir os ouvidos com o dedo polegar e 

médio, após enxaguá-lo e secá-lo (figuras 3 e 4).
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Figura 3: Início do banho em ba-
nheira.
Fonte: Os autores

Figura 4: Higienização do couro ca-
beludo.
Fonte: Os autores

Dando sequência, deve-se realizar a higiene da face (figuras 5 e 6); dos 

olhos, utilizando uma fralda ou gaze em cada olho, com movimentos de den-

tro para fora; orelhas; boca, também utilizando a fralda ou gaze.

Figura 5: Higienização da região 
ocular.
Fonte: Os autores
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Figura 6: Higienização da boca.
Fonte: Os autores

Despir a criança, observar se há fezes nas fraldas e realizar a limpeza. Se-

gurar o bebê pelo braço que estiver mais distante e apoiar as costas dele no 

antebraço (figuras 7 e 8). 

Figura 7: Higienização da região 
anterior do corpo imerso na água.
Fonte: Os autores

Figura 8: Higienização da região 
posterior do corpo.
Fonte: Os autores
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Colocá-lo lentamente na banheira, iniciando pelos pés; lavar tronco, mem-

bros e a genitália. Retirar a criança da água envolvendo-a em uma toalha e 

secá-la bem, sem esfregar; vestir primeiramente a parte anterior do tronco en-

quanto a parte inferior fica coberta pela toalha. Antes de vestir a parte inferior, 

realizar a higiene do coto umbilical com cotonete embebido em álcool 70% 

(figura 9 e figura 10), fazendo movimentos circulares envolta do coto, assim, 

removendo a sujidade. Atentar para não puxar o coto enquanto limpa, apenas 

segurar. Coloque a fralda e vista a parte inferior da criança. Despreze a água 

da banheira e realize sua limpeza com água e sabão e desinfecção com álcool 

a 70%. Organize o ambiente (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).

Figura 9: Limpeza do coto 
umbilical.
Fonte: Os autores

Figura 10: Proteção do coto 
umbilical com uma gaze (em 
caso de contato com a fralda)
Fonte: Os autores
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Preparo para o Exame Físico

Para realizar este procedimento, de acordo com as autoras supracitadas é 

necessária uma mesa com antropômetro ou régua antropométrica e fita métri-

ca; uma balança; estetoscópio, esfigmomanômetro e termômetro; abaixador 

de língua; otoscópio e oftalmoscópio. Cabe ao Técnico em Enfermagem deixar 

estes equipamentos disponíveis para serem acessados durante o exame físico 

de enfermagem. Além disso, pode-se desenvolver a habilidade de inspecio-

nar a criança levantando possíveis problemas que mereçam ser encaminhados 

para avaliação médica ou de enfermagem.

Inspeção: Nela o Técnico em Enfermagem observa detalhadamente a apa-

rência geral da criança, levando em consideração suas características, como o 

comportamento, fisionomia, coloração da pele, postura, presença de lesões, 

tamanho/estatura, apresentação de traços característicos de deformidades fí-

sicas, estado nutricional, simetria e comparação com o lado oposto do corpo, 

condições de higiene e vestuário. Verificam-se ainda os dados antropométricos 

(COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010). 

Levando-se em consideração a realização da inspeção, é possível que o 

Técnico em Enfermagem descreva a coloração da pele, que deve estar corada; 

a textura, devendo ser lisa, macia e flexível; turgor, considerado como normal 

quando elástico; integridade da pele; unhas, convexas, lisas, firmes, mas fle-

xíveis e rosadas; presença de lanugem no recém-nascido e pelos secundários 

na puberdade. Em relação ao crânio (figura 11), avaliar e identificar como 

normais as proeminências frontais, parietais e occipitais simétricas; perímetro 

cefálico compatível com a idade (normocefalia); suturas e fontanelas com-

patíveis com a idade; couro cabeludo deverá ser brilhante, sedoso, firme e 

elástico, limpo e isento de infestações e lesões. Os olhos devem ter o tamanho 

e distância proporcional; simetria; pálpebras suficientes para fechar os olhos; 

lacrimejamento normal; conjuntiva palpebral rosa e acetinada; esclera branca 

(ligeiramente azulada em recém-nascidos, levemente parda com pontos escu-

ros em crianças de pele escura); córnea clara, transparente e brilhante; pupilas 

iguais (isocóricas), redondas, reativas à luz e à acomodação; movimentos ocu-
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lares coordenados. Mucosa oral deve estar rósea (figura 12), integra e limpa. 

Pescoço deve fazer a sustentação da cabeça, a partir dos três meses de idade, 

não deve ter linfonodos palpáveis (VASCONCELOS; PEREIRA; OLIVEIRA, 1999; 

COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010). 

Figura 11: Avaliação do crânio e 
realização da medida do perímetro 
cefálico.
Fonte: Os autores.

Figura 12: Inspeção da mucosa 
oral.
Fonte: Os autores.

Leituras complementares:

BRASIL. Cadernos de Atenção Básica. Saúde da criança: crescimento e desen-
volvimento. Série Cadernos de Atenção Básica, nº 33. Brasília, 2012. Disponível 
em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/caderno_33.
pdf>. Acesso em: 15 set. 2015.
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BRASIL. Ministério da saúde. Caderneta de Saúde da Criança. Brasília, 2013.
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_
crianca_menino.pdf>. Acesso em: 14 set. 2015.

Sugestões de metodologias e Recursos:

-  Aula com exposição dialogada;
-  Demonstração e simulação das técnicas descritas;
-  Confecção de quadro sintético com principais medidas do cresci-

mento e marcos do desenvolvimento.
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Ao final deste capítulo espera-se que você possa:

-  Compreender aspectos básicos da história da puericultura no mun-
do e no Brasil e compreender o papel da enfermagem no cuidado as 
crianças e aos adolescentes sadios;

-  Realizar as medidas antropométricas das crianças e dos adolescen-
tes sadios nos diferentes estágios do seu desenvolvimento;

-  Descrever as medidas antropométricas e os aspectos biopsicosso-
ciais a serem avaliados na pré-consulta e consulta de puericultura;

-  Reconhecer o papel do Técnico em Enfermagem no atendimento 
à criança e ao adolescente no âmbito do Sistema Único de Saúde e 
nos diferentes serviços de atendimento ao público infanto-juvenil.

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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História da Puericultura 

O termo puericultura é uma denominação da medicina pediátrica que, 

etimologicamente deriva do latim (criação – cultura – da criança – puer, pue-

ris) e pode ser descrito como a “criação da criança”; de acordo com o novo 

Dicionário Houaiss, a puericultura se trata de uma ciência que reúne todas as 

noções (fisiologia, higiene, sociologia) suscetíveis de beneficiar o desenvolvi-

mento físico, psíquico e social das crianças, desde os períodos pré gestacio-

nais, passando pela gestação, o nascimento, crescimento e desenvolvimento 

até que alcancem a puberdade (BLANK, 2003; MEDEIROS, 2011 apud BONI-

LHA, RIVOREDO, 2004).

O termo puericultura foi empregado pela primeira vez pelo suíço Jacques 

Ballexserd em 1762 e trazido da França para o Brasil pelo médico Carlos Artur 

Moncorvo Filho (1871-1944) que, seguindo os passos de seu pai realizou cam-

panhas em defesa das crianças fundando em 1899 o Instituto de Proteção e 

Assistência à Infância do Rio de Janeiro, instituição filantrópica que se tornou 

modelo na assistência à maternidade e à infância do país na época. Posterior-

mente, criou o Departamento da Criança no Brasil e o Museu da Infância, com 

objetivos eminentemente pedagógicos, dedicados a apresentar os efeitos noci-

vos do alcoolismo, da tuberculose, da sífilis, do abandono material e moral das 

crianças e as soluções para tais problemas (MEDEIROS, 2011 apud BONILHA, 

RIVOREDO, 2005).

Entre 1910 e 1930, a puericultura se institucionalizou, sendo incorporada 

às leis, às propostas de saúde pública e às práticas em pediatria. No perío-

do, sob influência norte-americana, a educação em saúde ganhou mais força, 

passando a ser realizada diretamente com a população em centros de saúde. 

Foram então sendo criadas novas orientações de puericultura, que passaram a 

ser desenvolvidas com pré-escolares e escolares (BONILHA; RIVOREDO, 2005 

apud NOVAES, 1979).

O avanço político acompanhado pelo avanço científico, fez com que o 

conceito de puericultura fosse ampliado, deixando de se ocupar apenas com 

a prevenção das doenças e da mortalidade infantil, para abranger o desen-
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volvimento saudável em todos os aspectos, inclusive os psicológicos. Nesse 

sentido, talvez a principal contribuição tenha sido a de Pedro de Alcântara, 

que se ocupou da inclusão, na ciência da puericultura, das diversas formas 

de pressões exercidas pelo ambiente, sejam as psicológicas, decorrentes, por 

exemplo, do desprezo ou do excesso de estimulação por parte da família, se-

jam as resultantes de uma alimentação inadequada ou ainda as questões de 

ordem social (BONILHA; RIVOREDO, 2005 apud NOVAES, 1979).

Desde Jacques Ballexserd, Moncorvo Filho e Pedro Alcântara, o termo pue-

ricultura vem sendo adotado pelas ciências da área da saúde, em especial 

a medicina e a enfermagem, no atendimento as crianças; pode ser descrita 

neste contexto, como uma ciência que tem por objetivo estudar e assegurar, 

por meio de estudos científicos, o melhor desenvolvimento para as crianças, 

do seu nascimento até o início da vida adulta. 

Atribuições do Técnico em Enfermagem na puericultura

De acordo com o Caderno de Atenção Básica número 33, do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2012), que trata da Saúde da Criança: crescimento e desenvol-

vimento, são atribuições do Técnico em Enfermagem na puericultura:

• Realizar a aferição da pressão arterial das crianças conforme o preco-

nizado pelo Caderno de Atenção Básica e encaminhar o resultado ao 

médico da equipe de saúde quando o exame estiver alterado;

• Realizar a aplicação da dose vacinal conforme o esquema estabelecido 

no Caderno de Atenção Básica;

• Aferir os dados antropométricos de peso e altura das crianças e repas-

sar tais informações para o profissional que realizará a puericultura na 

equipe;

• Exercer as atribuições que lhes são conferidas pela Política Nacional da 

Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 2012).
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medidas Antropométricas da Criança e do Adolescente 
Sadio

Dentre as ações que compõem o desenvolvimento da assistência à criança 

na puericultura, destaca-se a avaliação do crescimento que é realizada pelas 

medidas antropométricas. Neste capítulo serão abordadas as medidas antro-

pométricas a serem avaliadas pelo enfermeiro e Técnico em Enfermagem nas 

consultas de puericultura, bem como os equipamentos/instrumentos necessá-

rios para a avaliação e como proceder com as devidas anotações na caderneta 

de saúde da criança e prontuário.

A antropometria é a ciência que estuda as medidas de tamanho e as 

proporções do corpo humano. As medidas antropométricas são importantes 

na pediatria e na avaliação da criança para determinar alterações do estado 

nutricional como a desnutrição, o excesso de peso e a obesidade. Além de sub-

sidiar a avaliação dos riscos no desenvolvimento de algumas doenças como a 

diabetes mellitus, doenças do coração e hipertensão, por exemplo, e diagnos-

ticar e/ou identificar se a criança é portadora de alguma síndrome congênita 

logo nos primeiros anos de vida (BRASIL, 2012).

Existem testes ou manobras que devem ser realizadas pelo profissional na 

puericultura para a avalição de possíveis disfunções neuropsicomotoras e atra-

sos no desenvolvimento, tais procedimentos são atribuições do enfermeiro ou 

médico responsável pela realização da consulta de puericultura.

As medidas antropométricas de maior importância em puericultura são a 

idade, o peso, a estatura, os perímetros cefálico, torácico e abdominal e o índice 

de massa corpórea (IMC), agora que você já sabe o que avaliar, centre sua aten-

ção nos equipamentos e materiais necessários para a avaliação antropométrica:

IDADE

O cálculo da idade se dá pela data de nascimento da criança ou adolescen-

te comparando ao dia atual da avaliação, é expresso em anos, meses, semanas 

e dias.
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PESO

Equipamentos necessários: balança portátil/fixa digital ou analógica (figu-

ra 1 e figura 2).

Materiais necessários: papel toalha descartável para forrar a balança de 

bebês ou a plataforma quando a criança já ficar em pé, álcool 70% para 

desinfecção da balança e panos para limpeza e desinfecção da superfície da 

balança.

Figura 1: Balança infantil digital.
Fonte: Os autores.

Figura 2: Balança antropométrica.
Fonte: Os autores.
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ESTATURA

Equipamentos necessários: maca/cama ou superfície plana e acolchoada, 

forrada de material impermeável e lavável, na qual a criança será deitada e 

estadiômetro ou antropômetro portátil/fixo.

Materiais necessários: papel descartável para forrar a superfície onde 

criança será deitada, álcool a 70% para desinfecção e panos para limpeza e 

desinfecção da maca/cama ou superfície.

PERÍMETRO CEFÁLICO, TORÁCICO E ABDOMINAL

Equipamentos necessários: fita métrica (figura 3).

Materiais necessários: álcool 70% e algodão.

Figura 3: Fita métrica para aferição 
dos perímetros cefálico, torácico e 
abdominal.
Fonte: Os autores.

Índice de Massa Corpórea (IMC)

Será detalhado em tópico específico.

Além destes equipamentos e materiais, o profissional de enfermagem 

deve sempre manter consigo o material de bolso necessário para realizar as 

anotações na caderneta da criança e no prontuário.



RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DO CUIDADO 
À CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM236

PuERICuLTuRA

Técnica de Aferição das medidas Antropométricas

PESO

A medida de peso na criança consiste na mensuração da massa corpórea 

da criança, que pode ser expressa em quilogramas (Kg) e/ou gramas (g). 

A técnica de mensuração do peso consiste basicamente de:

1. Preparar o ambiente, deixando-o limpo e em temperatura agradável, 

seguro e prezando pela individualidade da criança ou do adolescente.

2. Realizar a desinfecção da superfície da balança que entrará em contato 

com a criança ou adolescente, de preferência na presença do respon-

sável ou da mesma.

3. Forrar a superfície a entrar em contato com a criança ou adolescente 

com papel toalha.

4. Zerar e calibrar a balança.

5. Preparar a criança e seu acompanhante para o procedimento utilizan-

do-se de técnica de brinquedo terapêutico ou explicar a técnica quando 

a mesma for adolescente.

6. Despir a criança e ou solicitar ao acompanhante da criança que o faça, 

em caso de adolescente solicitar que o mesmo o faça, podendo perma-

necer este com suas roupas íntimas.

7. Posiciona-la confortavelmente sobre a balança de acordo com sua ida-

de, evitando deixa-la sozinha sobre a balança; em caso de adolescente 

o mesmo deverá posicionar-se em pé sobre a balança com os braços 

ao longo do corpo e de costas para a régua antropométrica, quando 

for o caso.

8. Proceder à leitura do peso.

9. Retirar a criança da balança e vesti-la ou solicitar ao acompanhante que 

o faça ou a própria em caso de adolescente.

10. Registrar o dado obtido no cartão da criança ou adolescente e no pron-

tuário da mesma (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010). 
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Um exemplo de pesagem de criança pode ser observado na figura 4. 

Figura 4: Pesagem de criança na 
balança infantil digital.
Fonte: Os autores

ESTATURA

A medida da estatura na criança e no adolescente consiste na mensuração 

de seu comprimento ou altura que pode ser expressa em centímetros (cm) ou 

metros (m). Esta técnica pode ser executada em conjunto com a aferição do 

peso, uma vez que a criança ou adolescente já se encontra despida.

A técnica da mensuração da estatura consiste basicamente em:

1. Preparar o ambiente, deixando-o limpo e em temperatura agradável, 

seguro e prezando pela individualidade da criança ou do adolescente.

2. Realizar a desinfecção da superfície da balança que entrará em contato 

com a criança ou adolescente, de preferência na presença do respon-

sável ou da mesma. 

3. Forrar a superfície a entrar em contato com a criança ou adolescente 

com papel toalha.

4. Preparar a criança e seu acompanhante para o procedimento utilizan-

do-se de técnica de brinquedo terapêutico ou explicar a técnica quando 

a mesma for adolescente.

5. Deitar a criança (até dois anos de idade), sobre uma superfície plana 

e confortável, ou posicionar a criança ou adolescente em pé sobre a 
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plataforma da régua antropométrica com os braços ao longo do corpo 

e cabeça ereta, calcâneo enconstado na parede.

6. Quando for avaliar a criança em posição horizontal (deitada) sobre su-

perfície plana, encostar a cabeça da criança na parte fixa da régua 

antropométrica e solicitar que o acompanhante a segure para manter 

a cabeça fixa; após isso esticar os membros inferiores, colocando a mão 

sobre os joelhos da criança e encostar a parte móvel da régua na planta 

dos pés da mesma (figuras 5 e 6).

7. Em caso de crianças maiores ou adolescentes, elevar a parte móvel da 

régua antropométrica fixa até encosta-la sobre a superfície da cabeça 

e fixar o estadiômetro.

8. Proceder a leitura da estatura.

9. Retirar a régua antropométrica, vestir a criança ou solicitar ao acompa-

nhante que o faça ou a própria em caso de adolescente.

10. Registrar o dado obtido no cartão da criança ou adolescente e em seu 

prontuário (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).

Figura 5: Posicionamento da criança no es-
tadiômetro.
Fonte: Os autores
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Figura 6: Posicionamento da criança no estadiômetro.
Fonte: Os autores

Perímetro Cefálico, Torácico e Abdominal

O perímetro cefálico (PC) é a medida utilizada para avaliar o crescimento 

dos órgãos intracranianos, ao nascer a criança possui o perímetro cefálico 

aproximadamente 2 cm maior que o perímetro torácico e, via de regra utiliza-

se o seguinte cálculo para sua avaliação: estatura da criança dividida por dois 

+ 10. O perímetro torácico (PT) serve como referência para a avaliação do 

perímetro cefálico haja vista que, até os 6 meses de idade, a criança deve ter o 

PC > PT, aos 6 meses de idade deve ser igual (PC = PT) e, após os 6 meses de 

vida é maior (PC < PT). O perímetro abdominal é utilizado em pediatria para 

avaliar o aumento ou a diminuição no abaulamento abdominal da criança, o 

que pode indicar a ocorrência de edema de parede abdominal, gases, diar-

reia crônica, ascite, obstruções intestinais, tumores, visceromegalias ou ainda 

peritonite. Entretanto, vale ressaltar que o abdômen de recém-nascidos (RN) 

e lactentes são naturalmente mais salientes do que nas demais crianças em 

função da respiração ser abdominal e não torácica, todos os casos devem ser 

avaliados para evitar confusões (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010). O períme-

tro cefálico, torácico e abdominal são avaliados em crianças até 24 meses de 

idade e é medido em centímetros (cm).
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Média de crescimento do PC em crianças até 12 meses (COLLET; 
OLIVEIRIA; VIERA, 2010):

03 meses: cresce em torno de 5 cm.

06 meses: cresce em torno de 5 cm.

09 meses: cresce em torno de 2 cm.

12 meses: cresce em torno de 1 cm.

A técnica de mensuração do perímetro cefálico, torácico e abdominal con-

siste basicamente em:

1. Preparar o ambiente, deixando-o limpo e em temperatura agradável, 

seguro e prezando pela individualidade da criança.

2. Realizar a desinfecção da superfície que entrará em contato com a 

criança, de preferência na presença do responsável ou da mesma. 

3. Forrar a superfície a entrar em contato com a criança ou adolescente 

com papel toalha.

4. Preparar a criança e seu acompanhante para o procedimento utilizan-

do-se de técnica de brinquedo terapêutico ou explicar a técnica quando 

a mesma for adolescente.

5. Deitar a criança sobre uma superfície plana e confortável em decúbito 

dorsal.

6. Colocar a fita métrica ao redor do osso frontal, acima das sobrancelhas, 

passando por todo perímetro da cabeça e pela parte mais saliente do 

osso occipital. Registrar o valor do PC (figura 7).

7. Colocar a fita métrica em volta do tórax, passando a fita sobre os ma-

milos e registrar o valor do PT (figura 8).

8. Colocar a fita métrica em volta do abdômen, passando a fita sobre a 

cicatriz umbilical e registrar o valor do perímetro abdominal (figura 9).

9. Retirar a fita métrica, vestir a criança ou solicitar ao acompanhante que 

o faça.

10. Registrar o dado obtido no cartão da criança ou adolescente e em seu 

prontuário (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).
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Figura 7: Aferição do perímetro cefálico.
Fonte: Os autores

Figura 8: Aferição do perímetro torácico.
Fonte: Os autores

Figura 9: Aferição do perímetro 
abdominal.
Fonte: Os autores

IMC

O Índice de Massa Corpórea (IMC) é um dos indicadores usados pela Or-

ganização Mundial de Saúde para verificação do estado nutricional. Ele já foi 

apresentado anteriormente, no capítulo sobre alimentação da criança. Através 

deste cálculo é mensurada a quantidade de massa existente por metro quadra-



RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DO CUIDADO 
À CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM242

PuERICuLTuRA

do do corpo utilizando-se de uma fórmula matemática que envolve os dados 

do peso e da estatura (altura) que pode ser novamente observada abaixo:

Entre os 02 e os 10 anos de idade, deve-se aferir o peso e a altura e colo-

ca-los no gráfico do IMC para idade em todas as consultas realizadas. A altura 

para a idade é o melhor indicador de crescimento para a criança menor de 02 

anos de idade e, no Brasil, representa o déficit antropométrico mais importan-

te (BRASIL, 2012).

O resultado do cálculo de IMC deve ser colocado na tabela da caderneta 

da criança que avalia IMC para idade; além da avaliação IMC para idade exis-

tem outras avaliações que devem ser feitas como, por exemplo, peso para 

idade, peso por comprimento, peso por estatura e comprimento/estatura para 

idade.

Os valores de referência conforme indicação da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) de 2006/2007 podem ser encontrados na Caderneta de Saúde 

da Criança e do Adolescente e no capítulo sobre o crescimento e desenvolvi-

mento, anteriormente apresentado e são diferentes de acordo com o sexo da 

criança.

Leituras recomendadas: 

BONILHA, L. C. R.; RIVORÊDO, C. R. S. F. Puericultura: duas concepções distintas (arti-

go científico). Disponível online no endereço: http://ref.scielo.org/dnwyfq 

BLANK, D. A puericultura hoje: um enfoque apoiado em evidências (artigo científico). 

Disponível online no endereço: http://ref.scielo.org/fbv5vz 
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BRASIL. Cadernos de Atenção Básica. Saúde da criança: crescimento e desenvol-

vimento. Série Cadernos de Atenção Básica, nº 33. Brasília, 2012. Disponível em: 

<http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/caderno_33.pdf>. 

Acesso em: 15 set. 2015.

SANTOS, R. C. K.; RESEGUE, R.; PUCCINI, R. F. Puericultura e a atenção à saúde da 

criança: aspectos históricos e desafios. (artigo científico). Disponível em: <http://pep-

sic.bvsalud.org/pdf/rbcdh/v22n2/pt_06.pdf>.

Sugestões de metodologias e recursos:

-  Aulas teóricas expositivas e dialogadas, com o uso de recursos au-
diovisuais e materiais (figuras, imagens, vídeos, bonecos, etc.).

-  Atividades práticas em grupos sobre aferição das medidas antropo-
métricas.

-  Aulas práticas em laboratório com a descrição e demonstração pelo 
professor das medidas antropométricas a serem avaliadas na pré-
consulta e consulta de puericultura pelo Técnico em Enfermagem.
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ImuNIZAÇÕES ESPECÍFICAS PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES1

Jonatan Schmidt Finkler
Rosa Maria Rodrigues

Solange de Fátima Reis Conterno
Leilane Guis

Ao final deste capítulo espera-se que você possa: 

-  Compreender conceitos básicos das imunizações e seu impacto à saúde.
-  Conhecer o Programa Nacional de Imunizações (PNI) e sua in-

fluência na atuação do profissional Técnico em Enfermagem.
-  Reconhecer o papel do Técnico em Enfermagem na vacinação das 

crianças.

Os conhecimentos que compõem este capítulo são fundamentais para sua 

atuação como Técnico em Enfermagem. O desenvolvimento científico e as des-

cobertas deles decorrentes possibilitaram que se produzissem formas de impe-

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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dir que a doença se instalasse no ser humano. Exemplo disso é a descoberta e 

produção das vacinas. Uma variedade de doenças já conta hoje com ações de 

prevenção efetivas através da sua administração. Nas unidades de atenção à 

saúde, os técnicos em enfermagem se dedicam cotidianamente a esta atividade, 

motivo pelo qual o seu conhecimento a respeito desses compostos é de funda-

mental importância para o desenvolvimento com segurança deste trabalho.

Vacina: a Descoberta que mudou os Rumos da Saúde no 
mundo

Em 1796, Edward Jenner, um médico do interior da Inglaterra, fez uma 

descoberta que constituiria um dos maiores avanços da Medicina, a vacina. 

A epidemia de varíola que na época, dizimava populações inteiras, com altas 

taxas de mortalidade, e cujas lesões, quando localizadas na face, desfiguravam 

as pessoas, levou Jenner a fazer a descoberta que mudou os rumos da saúde 

no mundo. Tal descoberta se deu ao observar que as pessoas que ordenhavam 

as vacas contaminadas por uma doença chamada “cowpox” (doença benigna 

semelhante a varíola, que produzia bolhas nas tetas das vacas), não se infecta-

vam com a varíola humana (SIAS, 2015). 

Jenner retirou então o material de uma dessas bolhas e inoculou-o em seu 

próprio filho, James Phillips. Algumas semanas depois, inoculou-o novamente, 

desta vez com o vírus da varíola humana, e nada aconteceu. James estava 

imune à varíola. Nesse dia, nasceu a palavra vacina que, em latim significa “o 

que diz respeito à vaca”, que veio modificar profundamente os destinos da 

humanidade, por possibilitar a prevenção de inúmeras doenças infecciosas. 

Desde 1977, considera-se a varíola como erradicada no mundo (SIAS, 2015).

A descoberta de Jenner é considerada o primeiro passo da humanidade 

para a descoberta das vacinas, o que muito tem contribuído para diminuir as 

doenças e as mortes causadas por agentes infecciosos (SIAS, 2015).

O tétano, a difteria, a coqueluche, o sarampo, a caxumba, a rubéola, vá-

rios tipos de meningites e de pneumonias, a febre amarela, a febre tifoide, as 
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diarreias por rotavírus, a cólera, a raiva, as hepatites A e B, a gripe, a varicela, 

e mais recentemente o papiloma vírus humano (HPV) podem ser prevenidas 

pelas vacinas (SIAS, 2015). 

Imunização: o Processo de Desenvolvimento de Proteção

A imunização pode ser definida como o processo pelo qual um organismo 

adquire proteção imunológica contra uma doença infecciosa. Tem como obje-

tivo aumentar a resistência desse organismo contra infecções de causa viral ou 

bacteriana. Até o momento não existem vacinas para o tratamento de infec-

ções causadas por fungos, apesar de já existirem estudos em andamento. A 

imunidade que é o processo pelo qual um indivíduo torna-se imune a determi-

nado microrganismo patógeno, pode ser adquirida por meio de uma resposta 

natural (também chamada humoral), pelas vacinas, imunoglobulinas, pelo leite 

materno ou pelo soro com anticorpos (CREPE, 2009). Estas diferentes formas 

de produzir a imunidade estão brevemente descritas a seguir.

IMUNIDADE ATIVA

A imunização ativa ocorre quando o próprio sistema imune, ao entrar 

em contato com uma substância estranha ao organismo chamada antígeno, 

responde produzindo anticorpos e células imunes (linfócitos T). Esse tipo de 

imunidade geralmente dura por vários anos, às vezes, por toda vida. Os dois 

meios de se adquirir imunidade ativa são contraindo uma doença infecciosa 

(resposta natural) e pela vacinação (resposta artificial) (CREPE, 2009). Doenças 

como o sarampo, a varicela e a rubéola são exemplos de que, através da res-

posta natural, a pessoa adquire a imunidade para o resto da vida, ou seja, uma 

vez que se contraiu a doença, ela não ocorrerá novamente em uma mesma 

pessoa (BRASIL, 2014).

As vacinas são usadas para induzir a imunidade ativa; sua administração 

resulta em uma resposta biológica do sistema imune e na produção de anti-
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corpos que irão combater futuras infecções contra o organismo patógeno ao 

qual o indivíduo foi vacinado.

Pode-se dizer que as vacinas agem como estimuladores do sistema imune, 

que produzirá anticorpos contra determinado antígeno, antes de entrar em 

contato com ele evitando, desta forma, o adoecimento.

IMUNIDADE PASSIVA

A imunidade passiva é induzida pela administração de anticorpos já pron-

tos, contra uma determinada infecção, tais anticorpos podem ser coletados de 

humanos e são chamados, imunoglobulinas, os seres humanos possuem cinco 

tipos de imunoglobulinas especificas. Quando tais anticorpos são colhidos de 

animais recebem o nome de soro.

A imunização passiva é obtida pela transferência ao indivíduo de anticor-

pos produzidos por um animal ou outro homem. Esse tipo de imunidade pro-

duz uma rápida e eficiente proteção que, contudo, é temporária durando em 

média poucas semanas ou meses e não tem a capacidade de produzir novos 

anticorpos no organismo (CREPE, 2009).

Ela se dá pela transferência de anticorpos pela mãe através da placenta 

ou do colostro chamando-se, neste caso de imunidade passiva natural ou pela 

“administração parenteral de soro heterólogo/homólogo ou de imunoglobu-

lina de origem humana”, denominada de imunidade passiva artificial da qual 

são exemplos a administração de “soro antitetânico, antidiftérico, antibotró-

pico e as imunoglobulinas específicas contra a varicela, hepatite B e tétano, 

palivizumabe” (BRASIL, 2014, p. 20). 

ANTICORPOS OU IMUNOGLOBULINAS

Os anticorpos são proteínas produzidas pelos linfócitos B, são solúveis e 

estão presentes no plasma, saliva, secreções do trato digestivo, respiratório e 

urogenital. Nos seres humanos existem cinco tipos diferentes de anticorpos 

como já mencionado anteriormente, cada qual com uma característica dife-



RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DO CUIDADO 
À CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 249

ImuNIZAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

rente, sendo todos responsáveis pela neutralização de micro-organismos e por 

ajudarem na destruição destes:

•  IgG: anticorpo mais abundante do plasma, o único capaz de atravessar 

a barreira placentária.

•  IgA: presente na lágrima, na saliva, nas secreções do trato digestivo, 

respiratório e urogenital, assim como no leite materno.

•  IgM: é o primeiro anticorpo produzido pelo organismo, sendo muito 

importante na inativação de agentes infecciosos, também conhecido 

como o anticorpo que confere a imunidade permanente (de memória) 

a determinado organismo.

•  IgE: participa da defesa contra parasitas, especialmente contra helmin-

tos, sendo responsável também pelo desencadeamento de alergias.

•  IgD: anticorpo menos abundante do plasma, tem suas funções pouco 

conhecidas até o momento (CREPE, 2009).

Fatores que Influenciam a Resposta Imune

A resposta de cada um à imunização depende de alguns elementos os 

quais podem estar relacionados à pessoa vacinada ou a vacina administrada. 

Estes fatores estão apresentados a seguir.

FATORES RELACIONADOS AO VACINADO 

Idade

A idade é um dos fatores que podem influenciar na resposta imunológica 

em um indivíduo. No primeiro ano de vida, o sistema imunológico ainda não 

se encontra completamente desenvolvido e, por esta razão faz-se necessária a 

administração de um número maior de doses, dependendo da vacina e de sua 
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composição, como ocorre com a vacina conjugada pneumocócica 10 valente, 

a meningocócica C e a vacina hepatite B (BRASIL, 2014).

Desta forma, quanto mais cedo o indivíduo for vacinado, maiores as chan-

ces de sucesso na aquisição da imunidade, pois se espera que o primeiro con-

tato da criança seja com o antígeno vacinal. Algumas vacinas, como é o caso 

da vacina contra o sarampo, podem sofrer a interferência dos anticorpos ma-

ternos, desta forma recomenda-se não vacinar crianças filhas de mães que tive-

ram a doença ou foram vacinadas no período anterior a 6 meses, pela possível 

inativação da vacina (BRASIL, 2014).

Gestação

A gestação é outro fator importante, gestantes não devem receber vacinas 

contendo componentes vacinais vivos, pela possibilidade destes antígenos vivos 

atravessarem a barreira placentária atingindo o feto e podendo causar alguma 

alteração, como a malformação, o aborto ou o parto prematuro (BRASIL, 2014).

Nas situações em que sejam necessárias as ações específicas de profilaxia, 

é indicada a imunização passiva, pela administração de soros ou imunoglobu-

linas específicas, como a imunoglobulina específica contra varicela ou hepatite 

B ou imunoglobulina hiperimune (BRASIL, 2014).

Amamentação

Geralmente, não há contraindicação de aplicação de vacinas virais atenu-

adas para as mães que estejam amamentando, pois não foram observados 

eventos adversos associados à passagem desses vírus para o recém-nascido, 

com exceção da vacina da febre amarela, razão pela qual a vacinação para fe-

bre amarela em puérperas deve ser adiada até a criança completar seis meses 

de idade. Na impossibilidade de adiar esta vacinação, deve-se sempre avaliar o 

risco-benefício. Caso estas tenham recebido a vacina, o aleitamento materno 

deve ser suspenso preferencialmente por 28 dias após a vacinação (com o 

mínimo de 15 dias) (BRASIL, 2014).
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Reação anafilática

Alguns indivíduos podem apresentar reação anafilática a alguns compo-
nentes dos imunobiológicos, como a exemplo do hidróxido de alumínio e do 
ovo. No mecanismo dessa reação, estão envolvidos os mastócitos. A reação 
ocorre nas primeiras duas horas após a aplicação e é caracterizada pela pre-
sença de urticária, sibilos, laringoespasmo, edema de lábios, podendo evoluir 
com hipotensão e choque anafilático. Geralmente, a reação anafilática ocorre 
na primeira vez em que a pessoa entra em contato com o referido imunobio-
lógico. Neste caso, as próximas doses estão contraindicadas, caso a pessoa já 
tenha ciência prévia de sua intolerância a algum componente vacinal a vacina-
ção não deve ser realizada (BRASIL, 2014).

Pacientes imunocomprometidos

Pacientes imunocomprometidos devido às neoplasias ou ao tratamento 
quimioterápico e/ou radioterápico, ao uso de corticoides em doses elevadas 
ou devido ao HIV e/ou AIDS deverão ser avaliados caso a caso para a admi-
nistração adequada de imunobiológicos. Tais pacientes não devem receber 
vacinas vivas e devem ser vacinados com vacinas especiais. Nas situações de 
pós-exposição, eles receberão soros ou imunoglobulinas específicas (BRASIL, 
2014).

Uso de antitérmico profilático

Estudos indicam que as crianças que recebem paracetamol profilático 
apresentam uma redução nos títulos de anticorpos das vacinas administra-
das. É importante salientar que não há necessidade de revacinação, pois 
embora os títulos sejam menores em comparação ao grupo de crianças que 
não recebem antitérmico profilático estes permanecem em níveis protetores 
(BRASIL, 2014). 

Desta forma, recomenda-se a sua utilização apenas nas crianças com his-
tória pessoal e familiar de convulsão e para aquelas que tenham apresentado 
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febre maior do que 39,5ºC ou choro incontrolável após dose anterior de vacina 

tríplice bacteriana (penta ou DTP ou DTPa). Nessas situações, indica-se antitér-

mico/analgésico no momento da vacinação e com intervalos regulares nas 24 

horas até às 48 horas subsequentes (BRASIL, 2014).

FATORES RELACIONADOS À VACINA

Via de administração

Vias de administração diferentes da recomendada podem interferir na res-

posta imune (BRASIL, 2014).

Dose e esquema de vacinação

Vacinas inativadas necessitam de mais de uma dose para uma adequada 

proteção (vacina hepatite B, tétano e difteria), enquanto que as vacinas virais 

atenuadas, geralmente, necessitam apenas de uma dose para uma adequada 

proteção (BRASIL, 2014).

Adjuvantes

Substâncias geralmente presentes na composição de algumas vacinas, 

as quais têm a capacidade de aumentar a resposta imune dos produtos que 

contêm micro-organismos inativados ou seus componentes (por exemplo: 

os toxóides tetânico e diftérico). Estas substâncias não podem ser utilizadas 

em vacinas que contêm micro-organismos vivos. “Os sais de alumínio são os 

adjuvantes mais utilizados em vacinas para o uso humano” (BRASIL, 2014, 

p. 22).



RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DO CUIDADO 
À CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 253

ImuNIZAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Programa Nacional de Imunizações: PNI

O sucesso das Campanhas de Vacinação contra a varíola na década de 

1960 mostrou que a vacinação em massa tinha o poder de erradicar a do-

ença. Desta forma, em 1973 foi formulado o Programa Nacional de Imu-

nizações - PNI, por determinação do Ministério da Saúde, com o objetivo 

de coordenar as ações de imunizações no país que se caracterizavam, até 

então, pela descontinuidade, pelo caráter ocasional e pela reduzida área 

de cobertura. A proposta básica para o Programa foi aprovada em reunião 

realizada em Brasília, em 18 de setembro de 1973, presidida pelo próprio 

Ministro Mário Machado Lemos e contou com a participação de renomados 

sanitaristas e infectologistas, bem como de representantes de diversas insti-

tuições (BRASIL, 2013).

Em 1975 foi institucionalizado o PNI, para estimular e expandir a utilização 

de agentes imunizantes, buscando a integridade das ações de imunizações 

realizadas no país. O PNI passou a coordenar, assim, as atividades de imuni-

zações desenvolvidas rotineiramente na rede de serviços e, para tanto, traçou 

diretrizes pautadas na experiência da Fundação de Serviços de Saúde Pública 

(FSESP), com a prestação de serviços integrais de saúde através de sua rede 

própria. A legislação específica sobre imunizações e vigilância epidemiológica 

(Lei 6.259 de 30/10/1975 e Decreto 78.231 de 30/12/76) deu ênfase às ati-

vidades permanentes de vacinação e contribuiu para fortalecer institucional-

mente o Programa (BRASIL, 2013).

Em 1980, deu-se continuidade ao programa com a implantação da 1ª 

Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite, com a meta de vaci-

nar todas as crianças menores de 5 anos em um só dia. Em 1986 foi criado 

o personagem Zé Gotinha pelo artista plástico Darlan Rosa para a campanha 

de vacinação contra o vírus da poliomielite realizada pelo Ministério da Saúde, 

seu principal objetivo era tornar as campanhas de vacinação mais atraentes 

para as crianças (BRASIL, 2013).

O último caso de poliomielite no Brasil foi registrado na Paraíba em março 

de 1989. Em setembro de 1994 o Brasil, junto com os demais países da região 
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das Américas, receberam o certificado de que a doença e o vírus foram elimi-

nados do continente (BRASIL, 2013).

De 1990 a 2003, o PNI passou a fazer parte do Cenepi (Centro Nacional 

de Epidemiologia)/Funasa (Fundação Nacional de Saúde). A partir de 2003, 

passou a integrar a Devep (Departamento de vigilância Epidemiológica)/SVS 

(Secretaria de Vigilância em Saúde), inserido na Coordenação Geral do Progra-

ma Nacional de Imunizações – CGPNI (BRASIL, 2013).

O objetivo principal do Programa, desde sua instituição é oferecer todas 

as vacinas com qualidade a todas as crianças que nascem no país, tendo como 

meta alcançar coberturas vacinais de 100% de forma homogênea em todos os 

municípios e em todos os bairros (BRASIL, 2013).

O PNI é hoje parte integrante do Programa da Organização Mundial 

de Saúde e conta com o apoio técnico, operacional e financeiro do UNICEF 

e contribuições do Rotary Internacional e do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) e completa em 2016, 43 anos de existên-

cia.

Ao consolidar uma estratégia de âmbito nacional, a atuação do PNI apre-

sentou na sua missão institucional, consideráveis avanços. As metas mais re-

centes contemplam erradicação do sarampo e a eliminação do tétano neona-

tal. A essas, se soma o controle de outras doenças imunopreveníveis como 

Difteria, Coqueluche e Tétano acidental, Hepatite B, Meningites, Febre Amare-

la, formas graves da Tuberculose, Rubéola e Caxumba em alguns estados, bem 

como, a manutenção da erradicação da Poliomielite, e mais recentemente o 

controle de doenças como a Influenza A, H1N1, H1N2 e, em 2014 com a in-

serção da vacina para o Papiloma Vírus Humano – HPV, no calendário vacinal 

(BRASIL, 2013).

A seguir (figura 1) apresenta-se a tabela do esquema de vacinação da 

criança 2016, adotado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2016a e 2016b) e 

recomendado pela SESA (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná).
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Figura 1: Esquema Nacional de imunização – PNI, Brasil (2016).
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Anexo ao calendário nacional de vacinação atualizado em 2015, para vi-

gência em 2016 estão discriminadas as vacinas que compõem o referido ca-

lendário e as particularidades de sua administração nas diferentes situações 

patológicas e faixas etárias. Estas informações estão reproduzidas literalmente 

no quadro 1 abaixo conforme Brasil (2016b).

Quadro 1: Discriminação das vacinas presentes no calendário nacional de imu-

nizações, edição 2016.

(1) BCG – ID - Administrar dose única, o mais precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 12 
horas após o nascimento, ainda na maternidade. Crianças com baixo peso: adiar a vacinação até que atinjam 
2Kg. Na rotina dos serviços, a vacina é disponibilizada para crianças até 4 (quatro)  anos 11 meses e 29 dias 
ainda não vacinadas. Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz vacinal após 
6 (seis) meses da administração da vacina, revacinar apenas uma vez. Contatos prolongados de portadores 
de hanseníase: vacinação seletiva, nas seguintes situações: 

Menores de 1 (um) ano de idade: 

•	Não vacinados: administrar 1 (uma) dose de BCG. 
•	Comprovadamente vacinados: não administrar outra dose de BCG. 
•	Comprovadamente vacinados que não apresentem cicatriz vacinal: administrar uma dose de BCG seis meses 

após a dose de rotina.  

A partir de 1 (um) ano de idade:  

•	Sem cicatriz: administrar uma dose 
•	Vacinados com uma dose: administrar outra dose de BCG, com intervalo mínimo de seis meses após a dose 

anterior.
•	Vacinados com duas doses: não administrar outra dose de BCG.  
•	Indivíduos expostos ao HIV: 
•	Crianças filhas de mãe HIV positiva podem receber a vacina o mais precocemente possível até os 18 meses 

de idade, se assintomáticas e sem sinais de imunodeficiência; 
•	Crianças com idade entre 18 meses e 4 (quatro) anos 11 meses e 29 dias, não vacinadas, somente  podem  

receber a vacina BCG após sorologia negativa para HIV;  
•	A partir dos 5 (cinco)  anos de idade, indivíduos portadores de HIV não devem ser vacinados, mesmo que 

assintomáticos e sem sinais de imunodeficiência. Entretanto, os portadores de HIV que são contatos intra-
domiciliares de paciente com hanseníase devem ser avaliados do ponto de vista imunológico para a tomada 
de decisão. Pacientes sintomáticos ou assintomáticos com contagem de LT CD4+ abaixo de 200/mm³ não 
devem ser vacinados.  

(2) Hepatite B - Para recém-nascidos: administrar 1 (uma) dose ao nascer, o mais precocemente possível, 
nas primeiras 24 horas, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade.

Esta dose pode ser administrada até 30 dias após o nascimento.

•	Completar o esquema de vacinação contra hepatite B com a combinada vacina penta (vacina adsorvida 
difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada), aos 2 (dois), 
4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade. 
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•	Para crianças que iniciam esquema vacinal a partir de 1 (um) mês de idade até 4 (quatro) anos 11 meses e 
29 dias: administrar 3 (três) doses da vacina penta (vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B 
(recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada), com intervalo de 60 dias entre as doses. 

•	Em recém-nascidos de mães portadoras da hepatite B, administrar a vacina e a imunoglobulina humana 
anti-hepatite B, preferencialmente nas primeiras 12 horas, podendo a imunoglobulina ser administrada no 
máximo até 7 (sete) dias de vida.  

•	Recomendações: Administrar a imunoglobulina humana anti-hepatite B em grupo muscular diferente de 
onde foi administrada a vacina hepatite B, anotando na caderneta de vacinação local de aplicação.  

(3) Pentavalente - Administrar 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, com intervalo 
de 60 dias entre as doses. Considerar o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses apenas para as crianças 
acima de 6 (seis) meses de idade. Na rotina dos serviços, em crianças de até 4 (quatro) anos 11 meses e 29 
dias, que vão iniciar esquema vacinal, administrar 3 (três)  doses com intervalo de 60 dias entre as doses, 
mínimo de 30 dias. Esta vacina é contraindicada para crianças a partir de 7 (sete) anos de idade.  
(4) VIP - Administrar 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, com intervalo de 60 
dias. Em situação epidemiológica de risco, o intervalo mínimo pode ser de 30 dias entre elas. 
(5) VOP - Administrar o primeiro reforço aos 15 meses de idade e o segundo reforço aos 4 anos de idade. O 
esquema vacinal está indicado para as crianças até 4 (quatro) anos 11 meses e 29 dias. Repetir a dose se a 
criança regurgitar, cuspir ou vomitar.  
Recomendações: Esta vacina é contraindicada para crianças imunodeprimidas, crianças internadas, contato 
domiciliar de pessoas imunodeprimidas, bem como que tenham histórico de paralisia flácida associada à dose 
anterior da VOP.  

•	Os indivíduos com 5 anos de idade ou mais residentes no Brasil que viajarão para países com recomendação 
da vacinação contra poliomielite:

•	Sem comprovação vacinal: administrar 3 (três) doses da VOP, com intervalo de 60 dias entre elas, mínimo 
de 30 dias; 

•	Com esquema incompleto: completar esquema com a VOP;
•	Gestantes e imunodeprimidos e/ou seus contatos devem receber esquema com a VIP.
•	Para aqueles indivíduos que receberam três doses ou mais de VOP ou VIP, caso a última dose tenha sido 

administrada há mais de 12 meses, garantir antes da viagem uma única dose de reforço com VOP ou VIP.  

(6) VORH - Administrar 2 (duas) doses, aos 2 (dois) e 4 (quatro) meses de idade. A primeira dose pode ser 
administrada a partir de 1 (um) mês e 15 dias até 3 (três) meses e 15 dias. A segunda dose pode ser admi-
nistrada a partir de 3 (três) meses e 15 dias até 7 (sete) meses e 29 dias. Manter intervalo mínimo de 30 dias 
entre as doses. Se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação, não repetir a dose. 
(7) Pneumocócica 10 valente - Administrar 2 (duas) doses aos 2 (dois) e  4 (quatro) meses de idade, com 
intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias, em crianças menores de 1 (um)  ano de idade. Admi-
nistrar 1 (um) reforço preferencialmente aos 12 meses de idade, considerando o intervalo de 6 (seis) meses 
após o esquema básico, intervalo mínimo de 60 dias após a última dose, podendo ser administrado até os 4 
anos 11 meses e 29 dias. Crianças entre 12 meses e 4 anos 11 meses e 29 dias de idade sem comprovação 
vacinal, administrar uma única dose.  
(8) Meningocócica C (conjugada) - Administrar 2 (duas) doses, aos 3 (três) e 5 (cinco) meses de idade, com  
intervalo de 60 dias entre as doses, em crianças menores de 1 (um)  ano de idade. Administrar 1 (um) reforço 
preferencialmente aos 12 meses de idade. Crianças que iniciam o esquema básico após 5 (cinco) meses de 
idade, considerar o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses e administrar a dose de reforço com intervalo 
de 60 dias após a última dose, podendo ser administrada até 4 anos 11 meses e 29 dias. Crianças entre 12 
meses e 4 anos 11 meses e 29 dias de idade sem comprovação vacinal, administrar uma única dose.  
(9) Febre amarela - Indicada para residentes ou viajantes para as áreas com recomendação da vacina (pelo 
menos 10 dias anteriores à data da viagem na primovacinação): todos os estados das regiões Norte e Centro 
Oeste; Minas Gerais e Maranhão; alguns municípios dos estados do Piauí, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Indicada também para pessoas que se deslocam para países em situação epi-
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demiológica de risco.  

•	Administrar 1 (uma) dose a partir dos 9 (nove) meses de idade. Administrar 1 (um) reforço aos 4 anos de 
idade (intervalo mínimo de 30 dias entre as doses). 

•	Indivíduos a partir de 5 anos de idade que receberam uma dose da vacina antes de completar 5 anos de 
idade administrar uma única dose de reforço, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. 

•	Indivíduos a partir de 5 anos de idade que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação admi-
nistrar a primeira dose da vacina e 1dose de reforço 10 anos após a administração dessa dose.

•	Indivíduos a partir de 5 anos de idade que receberam 1 dose da vacina após completar 5 anos de idade 
administrar o reforço 10 anos após a administração dessa dose.  Indivíduos a partir dos 5 anos de idade que 
receberam 2 doses da vacina considerar vacinado. Não administrar nenhuma dose.

•	Esta vacina não está indicada para gestantes, mulheres que estejam amamentando crianças de até 6 (seis) 
meses de idade e indivíduos com 60 anos e mais que ainda não receberam a vacina febre amarela e vão 
recebê-la pela primeira vez. Em situação de risco de contrair a doença, o médico ou enfermeiro deverá 
avaliar o benefício/risco da vacinação.

•	Em menores de 2 anos de idade primovacinados não administrar a vacina febre amarela simultaneamente 
com a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e/ou tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e 
varicela) e/ ou varicela. Estabelecer o intervalo mínimo de 30 dias, salvo em situações especiais, que impos-
sibilitem manter o intervalo indicado.

(10) SCR - Administrar a 1ª dose aos 12 meses de idade com a vacina tríplice viral e a 2ª dose aos 15 meses 
de idade com a vacina tetra viral, sendo que esta poderá ser administrada enquanto a criança for menor de 
2 anos de idade para as crianças que já tenham recebido a 1ª dose da vacina tríplice viral. 
Para as crianças acima de 2 anos de idade administrar a segunda dose com a vacina tríplice viral observando 
o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Considerar vacinada a criança que comprovadamente tenha 
2 (duas) doses de vacina com componente sarampo, caxumba e rubéola. Em situação de bloqueio vacinal 
em crianças menores de 12 meses, administrar 1 (uma) dose entre 6 (seis) meses e 11 meses de idade. Essa 
dose não é considerada válida para a rotina. Em caso de esquema vacinal incompleto completar o esquema, 
de acordo com a faixa etária.  Não administrar simultaneamente com a vacina febre amarela (atenuada) 
em crianças menores de 2 anos de idade, estabelecendo o intervalo mínimo de 30 dias, salvo em situações 
especiais que impossibilitem manter o intervalo indicado.
(11) Hepatite A - Crianças de 15 meses até menores de 2 anos (1 ano, 11 meses e 29 dias) devem receber 
uma dose.  O PNI não disponibilizará a vacina hepatite A para as crianças acima de 2 anos de idade e para as 
que já receberam uma dose em clínica particular.  
(12) DTP - Administrar 2 (dois)  reforços, o primeiro aos 15 meses de idade e o segundo aos 4 (quatro) anos 
de idade. Administrar o primeiro reforço com intervalo mínimo de 6 (seis) meses após a 3ª dose do esquema 
básico; intervalo mínimo de 6 (seis) meses entre os reforços; Crianças entre 4 (quatro) anos de idade e 6 (seis) 
anos 11 meses e 29 dias, sem nenhum reforço, administrar apenas 1 (um) reforço.  Crianças entre 5 (cinco) 
anos de idade até 6 (seis)  anos 11 meses e 29 dias, sem histórico de vacinação com a pentavalente, devem 
receber 3 (três) doses com intervalos de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias.  Nos comunicantes 
domiciliares e escolares de casos de difteria ou coqueluche menores de 7 (sete) anos de idade, não vacinados 
ou com esquema incompleto ou com situação vacinal desconhecida, atualizar esquema. Esta vacina é con-
traindicada para crianças a partir de 7 (sete) anos de idade.  
(13) SCRV - Administrar 1 (uma) dose aos 15 meses de idade (até 1 ano, 11 meses e 29 dias), em crianças 
que já tenham recebido a 1ª dose da vacina tríplice viral. O PNI não disponibilizará a vacina tetraviral para as 
crianças que não receberam a primeira dose da tríplice viral e aquelas acima de 2 anos de idade.  
(14) HPV - Administrar 2 doses da vacina HPV com intervalo de 6 meses entre a primeira e a segunda dose 
(0 e 6). Não administrar a vacina em meninas grávidas, que tiveram reação grave à dose anterior ou a algum 
componente da vacina. 
(15) Influenza - A vacina influenza é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação 
contra Gripe para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade e para crianças a partir de 5 anos por-
tadoras de doenças crônicas ou condições clínicas especiais. Brasil (2016b).
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Na figura 2 abaixo estão reproduzidas as recomendações para vacinação 

de crianças, adolescentes, adultos e idosos em vigência no Estado do Paraná, 

as quais acompanham as diretrizes do PNI.

 

Figura 2: Esquemas de vacinação para crianças, adolescentes, adultos e idosos no 

Estado do Paraná (2016).
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Observações Importantes Sobre a Administração de Vacinas

CONTRAINDICAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO DE 
IMUNOBIOLÓGICOS

Uma vacina é contraindicada quando alguma condição da pessoa a ser 

vacinada aumentar o risco de eventos adversos graves ou quando o risco de 

complicações pela administração for maior do que o risco da doença alvo da 

vacina (BRASIL, 2014).

Para o Ministério da Saúde consideram-se contraindicações aos imuno-

biológicos, a ocorrência de hispersensibilidade (reação anafilática) que te-

nha sido confirmada após o recebimento de uma dose anterior; “história de 

hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos” (BRASIL, 

2014, p. 66).

Considera-se que a ocorrência de febre acima de 38,5ºC, não se constitui 

em contraindicação a administração das doses subsequentes das vacinas; na 

ocorrência de febre, o Ministério da Saúde indica a administração de antitér-

micos, conforme orientação médica; da mesma forma é orientado que não se 

“indique o uso de paracetamol antes ou imediatamente após a vacinação para 

não interferir na imunogenicidade da vacina” (BRASIL, 2014, p. 66).

CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE DEVEM SER CONSIDERADAS PARA 
ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS

Quando houver o uso de corticosteroides, recomenda-se que a vacina seja ad-

ministrada após 3 meses da suspensão da utilização dessa droga (BRASIL, 2014). 

Crianças filhas de mãe com HIV positivo, menores de 18 meses de 

idade, mas que não apresentam alterações imunológicas e não regis-

tram sinais ou sintomas clínicos indicativos de imunodeficiência, podem 

receber todas as vacinas dos calendários de vacinação e as disponíveis 

no CRIE o mais precocemente possível (BRASIL, 2014, p. 67).
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ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE VACINAS

A vacinação simultânea refere-se a administração de diferentes vacinas no 

mesmo momento em regiões anatômicas e vias de administração diferentes. Ex-

cetuando-se a vacina contra febre amarela, tríplice viral, contra varicela e tetra viral 

que devem ser administradas com um intervalo de 30 dias, as demais vacinas do 

calendário vacinal podem ser administradas ao mesmo tempo (BRASIL, 2014).

FALSAS CONTRAINDICAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO 
DE VACINAS

Conforme o Ministério da Saúde (2014, p. 68) são condições que caracte-

rizam a ocorrência de falsas indicações: 

•  Doença aguda benigna sem febre – quando a criança não apresenta 
histórico de doença grave ou infecção simples das vias respiratórias 
superiores.

•  Prematuridade ou baixo peso ao nascer – as vacinas devem ser ad-
ministradas na idade cronológica recomendada, com exceção para a 
vacina BCG, que deve ser administrada nas crianças com peso ≥ 2 kg. 

•  Ocorrência de evento adverso em dose anterior de uma vacina, a 
exemplo da reação local (dor, vermelhidão ou inflamação no lugar 
da injeção).

•  Diagnósticos clínicos prévios de doença, tais como tuberculose, co-
queluche, tétano, difteria, poliomielite, sarampo, caxumba e rubéola.

•  Doença neurológica estável ou pregressa com sequela presente.
•  Antecedente familiar de convulsão ou morte súbita.
•  Alergias, exceto as alergias graves a algum componente de deter-

minada vacina (anafilaxia comprovada).
•  História de alergia não específica, individual ou familiar.

•  História familiar de evento adverso à vacinação (exemplo: convulsão).
•  Uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e antiviral.
•  Tratamento com corticosteroides em dias alternados em dose não 

imunossupressora.
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•  Uso de corticosteroides inalatórios ou tópicos ou com dose de 
manutenção fisiológica.

•  Quando o usuário é contato domiciliar de gestante, uma vez que 
os vacinados não transmitem os vírus vacinais do sarampo, da 
caxumba ou da rubéola.

•  Convalescença de doenças agudas.
•  Usuários em profilaxia pós-exposição e na reexposição com a vaci-

na raiva (inativada).

•  Internação hospitalar.

Equipe de Vacinação e Funções Básicas

As atividades da sala de vacinação são desenvolvidas pela equipe de en-

fermagem que deve ser treinada e capacitada para os procedimentos de con-

servação, manuseio, preparo e administração, registro e descarte dos resíduos 

resultantes das ações de vacinação (BRASIL, 2014).

A equipe de vacinação é formada pelo enfermeiro e pelo Técnico em En-

fermagem, sendo ideal a presença de dois vacinadores para cada turno de 

trabalho. O dimensionamento da equipe deve considerar o porte do serviço 

de saúde, bem como a quantidade populacional do território de abrangência 

da unidade de saúde (BRASIL, 2014). 

O dimensionamento de pessoal na sala de vacinação também pode ser 

definido com base na premissa de que um vacinador pode administrar com 

segurança cerca de 30 doses de vacinas injetáveis ou 90 doses de vacinas ad-

ministradas pela via oral por hora de trabalho (BRASIL, 2014).

A equipe de vacinação participa ainda da compreensão da situação epide-

miológica da área de abrangência na qual o serviço de vacinação está inserido, 

para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática, quando necessário. O enfermeiro é responsável pela supervisão 

ou pelo monitoramento do trabalho desenvolvido na sala de vacinação e pelo 

processo de educação permanente da equipe (BRASIL, 2014).
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FUNÇÕES DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO TRABALHO 
NA SALA DE VACINAÇÃO

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014, p. 25), a equipe que 

atua na administração de vacinas possui atribuições que deverão ser assumi-

das tais como: 

•  planejar as atividades de vacinação, monitorar e avaliar o trabalho 

desenvolvido de forma integrada ao conjunto das demais ações 

da unidade de saúde;

•  prover, periodicamente, as necessidades de material e de imunobioló-

gicos;

•  manter as condições preconizadas de conservação dos imunobioló-

gicos;

•  utilizar os equipamentos de forma a preservá-los em condições de 

funcionamento;

•  dar destino adequado aos resíduos da sala de vacinação;

•  atender e orientar os usuários com responsabilidade e respeito;

•  registrar todos os dados referentes às atividades de vacinação nos im-

pressos adequados para a manutenção, o histórico vacinal do indivíduo 

e a alimentação dos sistemas de informação do PNI (SI-PNI);

•  manter o arquivo da sala de vacinação em ordem;

•  promover a organização e monitorar a limpeza da sala de vacina-

ção (BRASIL, 2014, p. 25).

Para saber mais: 

REDE DE FRIO

Com o objetivo de assegurar que os imunobiológicos disponibilizados no 

serviço de vacinação sejam mantidos em condições adequadas de transpor-

te, armazenamento e distribuição, permitindo que eles permaneçam com 
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suas características iniciais até o momento da sua administração, o PNI conta 

com um sistema integrado de controle de qualidade denominado Rede de 

Frio. 

Alterações na temperatura (excesso de frio ou de calor) podem compro-

meter a potência imunogênica, o que pode acarretar a redução ou a falta 

do efeito esperado. Os imunobiológicos, enquanto produtos termolábeis e/ou 

fotossensíveis, necessitam de armazenamento adequado para que suas carac-

terísticas imunogênicas sejam mantidas.

A Rede de Frio refere-se à estrutura técnico-administrativa (normatização, 

planejamento, avaliação e financiamento) direcionada para a manutenção 

adequada da Cadeia de Frio. Esta, por sua vez, representa o processo logístico 

(recebimento, armazenamento, distribuição e transporte) da Rede de Frio. 

A sala de vacinação é a instância final da Rede de Frio, onde os procedi-

mentos de vacinação propriamente ditos são executados mediante ações de 

rotina, campanhas e outras estratégias.

Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre +2ºC 

e +8ºC, sendo ideal +5ºC.

Para saber mais sobre a Rede de Frio consultar o Manual da Rede de Frio 

disponível online, conforme referência abaixo: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departa-

mento de Vigilância Epidemiológica. Manual de rede de frio.  4. ed. Brasília, 

2013. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_

rede_frio4ed.pdf>. acesso em 20 set. 2015.

FILME RECOMENDADO: 

•	 A história de Louis Pasteur

O filme conta a história de Louis Pasteur que se voltou para um grave 

problema que alarmava a França: mais de 20.000 mulheres estavam morrendo 



RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DO CUIDADO 
À CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 265

ImuNIZAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

anualmente durante o parto. Desenvolvendo a Teoria dos Germes, ele reco-

menda a esterilização dos materiais médicos para evitar infecções. Mas a Aca-

demia não lhe dá ouvidos, e ordena o seu silêncio. 

Dez anos depois, o governo descobre que os rebanhos estão morrendo 

pelo ataque do vírus Anthrax em quase todas as localidades do país, menos na 

pequena cidade de Arbois: Pasteur estava vacinando as ovelhas. Novamente, 

seu trabalho é desmoralizado. Anos depois, os russos percebem a genialidade 

do cientista. E somente então a França reconhece e honra seus trabalhos. 

Título Original: The Story of Louis Pasteur – EUA, 1935.

Atores: Paul Muni, Josephine Hutchinson, Anita Louise, Donald Woods e 

Fritz Leiber.

Diretor: William Dieterle

Fornecedor: CLASSIC LINE

Gênero: Biografia/Drama

Origem: Estados Unidos

Duração: 87 minutos

Tipo: Longa-metragem

Sugestões de metodologias e recursos:

-  Aulas teóricas expositivas e dialogadas, com o uso de recursos au-
diovisuais e materiais (figuras, imagens, vídeos, bonecos, etc.).

-  Atividades em grupos sobre processo de preenchimento do cartão 
de vacinação da criança (criação de situações problemas, para serem 
resolvidos).

-  Aulas práticas em laboratório sobre vacinação e técnicas de preparo 
e manuseio de imunobiológicos, bem como sobre a utilização de 
sistemas de informações em vacinas (SI-PNI, etc).
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA1

Daniella da Silva Mendes
Rosa Maria Rodrigues

Solange de Fátima Reis Conterno
Leilane Guis

Ao final deste capítulo espera-se que você possa:

-  Definir adolescência;
-  Compreender os aspectos biológicos, sociais e emocionais da gravi-

dez na adolescência;
-  Relatar os métodos contraceptivos;
-  Compreender a importância da atuação do Técnico em Enferma-

gem na educação em saúde com adolescentes, sobre a temática gra-
videz na adolescência.

Neste capítulo serão abordadas questões para auxiliá-lo no cuidado com 

adolescentes. A sua atuação como Técnico em Enfermagem com este grupo 

etário é de extrema importância, levando-se em consideração a proximidade 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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contínua com os mesmos. Durante todo esse processo você poderá estabele-
cer uma relação direta com a gestante adolescente, fornecendo informações 
necessárias para que ela se cuide e proteja a criança que está gestando. As 
ações podem ser realizadas em forma de educação em saúde, de maneira 
coletiva, com um determinado grupo de gestantes desta faixa etária ou de ma-
neira individualizada. A partir deste capítulo você poderá elaborar estratégias 
para auxiliar e orientar as adolescentes em relação aos cuidados relacionados 
à gravidez, mas mais importante que isso participar das estratégias da equipe 
multidisciplinar para diminuir os casos de gravidez na adolescência.

Adolescência: o que é?

A adolescência, quando tomada exclusivamente em sua perspectiva bioló-
gica leva a defini-la como etapa da vida em que se acentuam as transformações 
dos caracteres primários quando o adolescente vivencia as mudanças corporais 
definindo-se características que seriam homogêneas e universais para todos os 
adolescentes. Este conceito reduz o adolescente a um sujeito que possui proble-
mas que devem ser evitados ou enfrentados tendo como referência a clínica tra-
dicional, tais como os hormonais, a gravidez, o uso de drogas (SOARES, 2009).

Sugere-se que a adolescência seja compreendida para além de suas ma-
nifestações biológicas, tomando o adolescente como um sujeito envolto em 
um contexto sócio cultural. Poderia se integrar a “adolescência no conjunto 
da vida em sociedade, criticando reducionismos usualmente difundidos por 
conceitos e práticas” biomédicas (SOARES, 2009, p. 18).

Segundo Hockenberry e Wilson, (2011), a etapa de mudança entre a infância 
e a fase adulta denomina-se adolescência, na qual ocorre uma rápida maturação 
social, emocional, cognitiva e física, é o momento quando meninas e meninos co-
meçam a se compreender, inclusive sexualmente definindo e direcionando, dentre 
outros aspectos relacionados à adolescência, suas opções sexuais.

Definir as fronteiras precisas da adolescência é difícil, mas através da pers-
pectiva biológica, normalmente inicia-se com o surgimento gradativo de ca-
racteres sexuais secundários, por volta dos 11 ou 12 anos de idade e encerra 
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com o término do crescimento corpóreo entre os 18 e 20 anos. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS), considera adolescente a pessoa entre 10 e 19 anos 
de idade completos (HOCKENBERRY; WILSON, 2011).

A adolescência, processo evolutivo peculiar ao ser humano é considerada 
um momento marcante de desenvolvimento do indivíduo, incluindo a aquisi-
ção da imagem corporal e a consolidação da personalidade. Nesta fase, o ado-
lescente se prepara para ser adulto e assumir o seu papel dentro da sociedade. 
Com isso, a adolescência não pode ser compreendida de forma dissociada, 
mas como um processo singular que envolve aspectos biológicos, psicológicos, 
sociais e culturais (OLIVEIRA; PINTO; SILVA, 2008).

Nos últimos anos tem crescido o interesse e a atenção da sociedade pelo 
seguimento jovem e pela sexualidade, especialmente manifesta nesse período 
de vida. A preocupação com os adolescentes pode associar-se ao comporta-
mento sexual característico dessa faixa etária, muitas vezes implicando em 
envolvimento sexual de risco, podendo resultar em uma gravidez indesejada.

Estudo realizado em Portugal indicou que a maioria dos adolescentes in-
vestigados não estabelecia ações de proteção à atividade sexual não utilizan-
do, por exemplo, o preservativo como medida protetiva em suas relações sexu-
ais. Atitudes que exigem que os profissionais de saúde implementem medidas 
proativas (FERREIRA; TORGAL, 2011), especialmente mediante a captação e 
acolhimento desses sujeitos.

Gravidez na Adolescência

Em 2013 nasceram no Brasil, 2.904.027 crianças de mães em todas as 
idades e, no Paraná, este número foi de 155.758 (5,36 dos nascimentos do 
Brasil). Para as mães de 10 a 14 anos, o Brasil registrou o nascimento de 
27.987 crianças e 532.002 crianças de mães com idade entre 15 e 19 anos. 
O percentual de crianças nascidas de mães entre 10 e 19 anos no Brasil, no 

ano de 20112 foi de 19,28%, conforme tabela 1, mostrando que a gravidez na 

2  O ano tomado como referência pela base de dados do Sinasc, para consolidação dos dados expressos no 
ano de 2013 foi o ano de 2011 (BRASIL/SINASC, 2013).
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adolescência é uma questão a ser considerada na organização dos serviços de 

saúde, na formação dos profissionais em todos os níveis de ensino e nas ações 

de assistência aos grupos populacionais.

Tabela 1: Nascidos vivos no Brasil para todas as idades das mães e, nascidos 

vivos no Brasil de mães entre 10 e 19 anos. Brasil/Sinasc, 2013.

Nascidos vivos Brasil Paraná

Total 2.904.027 155.758

% 100 5,36

Total de nascidos vivos de mães entre 10 e 19 anos 559.991 28.984

% 19,28 0,99

Fonte: Brasil/Sinasc (2013).

No Paraná, em 2013 foram 1.268 nascidos vivos de mães entre 10 e 14 

anos e 27.716, de mães com idade entre 15 e 19 anos. Na Décima Regional 

de Saúde do Paraná, nasceram 65 crianças de mães com idade entre 10 e 14 

anos e 1344 de mães entre 15 e 19 anos. No município de Cascavel - Paraná, 

foram mães entre 10 e 14 anos, 25 adolescentes e, entre 15 e 19 anos, 732 

adolescentes (BRASIL/SINASC, 2013), como se observa na tabela 2.

Tabela 2: Nascidos vivos de mães entre 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos. Brasil/

Sinasc, 2013.

Nascidos vivos segundo idade 
das mães adolescentes

Brasil Paraná 10ª RS Cascavel

10 a 14 anos 27989 1268 65 25

15 a 19 532002 27716 1344 732

Total 559991 28984 1409 757

% 100 5.17 0,25 0,13
Fonte: Brasil/Sinasc (2013).
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Aspectos Biológicos da Gravidez na Adolescência

De todos os aspectos que permeiam a gravidez na adolescência, os fatores 

biológicos são os que têm merecido maior atenção, visto que podem trazer 

maiores riscos, tanto para a saúde materna, quanto para a saúde do bebê. 

Durante a etapa do desenvolvimento dos adolescentes, ao qual se dá o nome 

de puberdade, ocorrem várias transformações, tanto psicológicas como corpo-

rais. Destaca-se que, entre “[...] os fatores biológicos, o início cada vez mais 

precoce da puberdade e da idade da menarca tem acarretado uma antecipa-

ção da iniciação sexual” (SÃO PAULO, 2006, p. 153).

A experiência da maternidade, que se concretiza no nascimento da criança 

(LIRA; CABRAL, 2007) é vivenciada ao mesmo tempo que a transformação bio-

lógica e psíquica da menina permanecem em desenvolvimento. Sendo esta uma 

nova etapa da vida, para algumas meninas isso se reflete como uma experiência 

angustiante, para outras, no entanto, constitui-se em um enorme acontecimen-

to. O amadurecimento biológico e o psicossocial nem sempre caminham juntos 

tanto para engravidar, quanto para assumir as responsabilidades próprias da ma-

ternidade. Este aspecto se configura no primeiro impasse, quando a adolescente 

enfrenta a obrigatoriedade de tomar conta de um recém-nascido. Ainda, pode 

ocorrer um maior afastamento entre os dois aspectos, pois além da gravidez 

precoce, também pode haver o nascimento de um bebê prematuro, ou seja, 

quando o recém-nascido não terminou seu ciclo fisiológico de amadurecimento.

Aspectos Sociais da Gravidez na Adolescência

Em um passado não muito distante (e mesmo hoje em dia), em alguns 

contextos sociais e em algumas culturas, a gestação no início do período re-

produtivo era encarada como normal e até mesmo desejável, tendo em vista 

que, sexualidade e reprodução andavam unidas ao principal papel da mulher, 

ser esposa e mãe. Seguindo as “evoluções” sociais, o período entre o amadu-

recimento sexual e o casamento que era considerado socialmente adequado 
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para iniciação sexual estendeu-se, explicado por oportunidades que mudaram 

o papel social da mulher; desta forma, o exercício da vida sexual transferiu-se 

para o intervalo, agora mais alongado entre amadurecimento sexual e casa-

mento (SILVA; SURITA, 2012). 

Na atualidade infere-se que a ocorrência de uma gestação na adolescência 

pode indicar ausência de projeto de futuro, mas nem sempre esta é a percep-

ção da adolescente. Entretanto, esta inferência sustenta-se na existência de 

acesso a educação, melhores condições de vida e efetivas oportunidades de 

construção de trajetórias bem sucedidas. Estudo indica que na ausência desses 

fatores, a gravidez, mesmo que não planejada se constitui no projeto de vida 

e não em sua ausência. Observam-se ainda aspectos positivos na ocorrência 

da gravidez como aumento da autoestima, independente da classe econômica 

(BERQUÓ; GARCIA; LIMA, 2012). 

A análise da gravidez na perspectiva de jovens mães em sua relação com 

o ambiente socioeconômico expôs que diferentes atores influenciam nas deci-

sões reprodutivas. As normas culturais se contradizem ao recriminar práticas 

sexuais na adolescência, ao mesmo tempo em que consideram a maternidade 

como ritual de passagem para a vida adulta. Impelidas por questões estrutu-

rais (insuficiência de programas de planejamento familiar e das consequências 

para sua saúde e futuro econômico), as adolescentes vislumbram na gravidez, 

o ideal coletivamente reconhecido de se tornar mulher, além de realizar-se 

num ambiente marcado pela ausência de oportunidades (SANTOS, 2012), por-

tanto, alcançando, através da gestação e maternidade, status social que não 

possuía quando era exclusivamente adolescente.

Do ponto de vista social, a adolescência, na população com uma condição 

financeira mais privilegiada é vista e vivida como uma fase voltada unicamente 

para os estudos, divertimento, descobertas, entretenimento, dentre muitas 

outras coisas próprias da idade. Enfim, é o momento de aproveitamento de 

tudo o que há de melhor durante esta etapa da vida. Por outro lado, nas 

classes mais pobres, as condições são totalmente inversas, ou seja, os adoles-

centes com uma condição financeira pouco favorável, não possuem os mesmo 

privilégios. Conforme cita Silva et. al (2009, p. 95) um dos fatores:
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[...] que estimula a gravidez precoce nas jovens de classe econômi-

ca baixa é a falta de perspectiva de vida dessas adolescentes, em 

que o sonho distante de obter sucesso profissional e uma melhor 

condição social é substituído pelo único plano de vida: gerar filhos 

e tentar oferecer uma vida melhor a eles. A jovem, muitas vezes, 

espelha-se na mãe para planejar seu futuro com a possibilidade 

de repetir a história materna. Assim, uma mãe adolescente corre 

alto risco de ver sua filha engravidar precocemente. O apoio fa-

miliar é fundamental para que a jovem se sinta segura, podendo 

desempenhar responsavelmente sua nova realidade: ser mãe, e 

essencial para que não desista dos estudos. A falta de tal apoio 

leva a adolescente a sentir-se sozinha, desamparada e depressiva, 

destruindo qualquer possibilidade de ter expectativas de vida.

Falta de informação, ingenuidade, o não acesso e a não utilização dos 

métodos contraceptivos ou uso incorreto dos mesmos, contribuem para que 

as adolescentes engravidem, no entanto, isso se torna problemático com as 

meninas de classe baixa, visto que muitas delas são vítimas da evasão escolar, 

ou seja, não possuem respaldo necessário para manter-se na escola e dar 

continuidade aos seus projetos de futuro. Segundo Dias e Teixeira (2010), a 

gravidez na adolescência não é um fenômeno idêntico. O significado da gesta-

ção, assim como o que isso pode acarretar para o desenvolvimento da menina, 

dependendo do ambiente em que ela está inserida, pode assumir diferentes 

perfis. Em uma classe social mais elevada, por exemplo, a gravidez na adoles-

cência, em geral, pode não prejudicar tanto a trajetória de profissionalização 

e escolarização das gestantes, quanto nas classes desfavorecidas financeira-

mente, em decorrência da maior disponibilidade de apoios e recursos para 

lidar com esse momento e suas implicações. Assim sendo, a visão de futuro 

das jovens grávidas de classe média não é tão afetada se comparadas com 

as gestantes de classe baixa considerando-se os níveis de profissionalização e 

escolarização (DIAS; TEIXEIRA, 2010).
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O menino Adolescente e a Gravidez na Adolescência

Como dito anteriormente, adolescência é o período que se estende dos 10 

aos 19 anos de idade, ou seja, se tratando de gravidez na adolescência, a pater-

nidade adolescente se dá antes mesmo dos 20 anos. No entanto, a figura do pai 

durante o período gestacional e, até mesmo pós-parto ainda é muito ausente, 

visto que é comum que os parceiros das adolescentes grávidas não assumam a 

adolescente, o filho e as responsabilidades inerentes à paternidade. 

Segundo Corrêa (2009), os serviços de saúde, de uma forma geral, não 

são preparados para incluir o pai adolescente na assistência pré-natal proposta, 

fazendo com que a paternidade adolescente, em muitos casos acabe ficando 

de lado, ou seja, o menino passa a ser um mero coadjuvante do processo da 

reprodução, fazendo seu papel principal somente durante as tarefas cotidianas, 

ou até mesmo sendo ignorado durante o processo de paternidade e gravidez.

Juntamente com a maternidade, a paternidade traz consigo inúmeros con-

flitos e medos, muitas vezes próprios da idade e agravados com o processo 

da gravidez. Além disso, a dúvida toma conta durante todo este processo, ou 

seja, o menino se questiona se terá que abandonar a escola para começar a 

trabalhar. Questionamentos estes que deveriam ser esclarecidos pelos próprios 

familiares ou pelos profissionais de saúde, em especial da enfermagem. Para 

a maioria dos homens, o exercício da paternidade, hoje, vai muito além dos 

padrões convencionais impostos em nossa história patriarcal remota, embora 

este ainda permaneça presente. Hoje, a paternidade, de alguma forma inclui o 

interesse da participação ativa durante todo o processo gestacional, e indo até 

o acompanhamento de seu crescimento e desenvolvimento, cuidados básicos 

da criança, sustento e outras coisas relacionados a ela (CORRÊA, 2009). 

Aspectos Emocionais da Gravidez na Adolescência

Assim como todas as etapas da vida humana, a adolescência é um perío-

do marcado por intensa curiosidade, descobertas e busca pelo desconhecido. 
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É o momento no qual as meninas e os meninos deixam de ser crianças e se 

preparam para a vida adulta. Durante todo esse processo, vários sentimen-

tos começam a fazer parte da vida das adolescentes. Muitas delas buscam 

reconhecimento tanto dos familiares, amigos, e muitas vezes do próprio com-

panheiro e, para isso, segundo Araújo; Prado e Okazaki (2001), muitas delas 

fazem da gravidez uma forma de chamar atenção para si e também sentem 

necessidade de parecerem mais “adultas” e valorizadas, no entanto, elas po-

dem se sentir sozinhas, desprotegidas, com medo e infelizes.

Dentre as inúmeras condições que interferem na ocorrência de gravidez 

na adolescência, do ponto de vista emocional considera-se que a 

[...] presença de bloqueios emocionais (fatores que interferem de 

forma consciente ou inconsciente no uso inadequado de métodos 

anticoncepcionais) pode ocorrer nesta faixa etária e os mais im-

portantes são o pensamento mágico (“isto nunca vai acontecer co-

migo”), a confirmação de sua fertilidade, a agressão aos pais, o 

sentimento de culpa e desejo de ser mãe. Estes fatores associados à 

baixa autoestima, dificuldades de relacionamento familiar e carên-

cia afetiva levam a garota a engravidar (SÃO PAULO, 2006, p. 153).

As dificuldades experimentadas pelas adolescentes com a chegada da gra-

videz se dão no entendimento dessa gestação como algo indesejado, no medo 

de enfrentar tal situação diante de seu companheiro ou familiares. Também é 

ressaltado o baixo nível socioeconômico familiar, determinantes da não aceita-

ção da gravidez nessas adolescentes e as reações dos pais/responsáveis com a 

descoberta da gravidez na adolescência (MOREIRA, et. al, 2008).

Em que pesem as diferentes perspectivas para se compreender a gravi-

dez na adolescência, desde as alterações fisiológicas, sociais e emocionais, as 

diferenças no seu impacto na vida da adolescente, a depender de sua classe 

social, se faz necessário que os profissionais de saúde estejam preparados para 

incentivar as adolescentes, em especial as das classes menos favorecidas, a 

postergarem o acontecimento de uma gravidez indesejada. 
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Prevenção da Gravidez na Adolescência

Com início cada vez mais precoce das relações sexuais, vê-se a necessida-

de de trabalhar com a saúde sexual do adolescente, os métodos contracepti-

vos destacando-se os chamados métodos de barreira, tanto da gravidez como 

das infecções sexualmente transmissíveis (IST), visto o aumento de casos todos 

os anos. A abordagem desse adolescente pode ser feita em grupos, através 

da educação em saúde, ou de maneira individual, fornecendo informações 

necessárias, quanto aos tipos existentes de métodos contraceptivos quando, 

e como utilizá-los e orientá-los a procurarem profissionais de saúde, quando 

decidirem iniciar as relações sexuais. São inúmeros os métodos contraceptivos, 

e estes devem estar disponíveis e serem ofertados pelas unidades públicas de 

saúde, porém nem todos estão disponíveis gratuitamente. 

Os métodos mais conhecidos, segundo os próprios adolescentes são a 

pílula anticoncepcional e a camisinha masculina. Entretanto, eles não utilizam 

frequentemente, por não darem muita importância a uma possível gravidez 

e/ou IST ou quando o ato em que estão envolvidos e, que os conduz ao 

momento sexual faz com que eles desconsiderem os métodos de prevenção 

(BARBIERI, 2009).

Com intuito de garantir o sexo seguro, ou seja, praticar atividade sexual 

tendo como meta não adquirir IST/AIDS e não engravidar deve ser estimulado 

entre os adolescentes, o uso de métodos contraceptivos e da dupla proteção 

(uso conjunto da camisinha com outro contraceptivo) (BARBIERI, 2009).

A seguir serão apresentados os métodos contraceptivos existentes toman-

do como fonte Barbieri (2009, p. 314-328).

Métodos Comportamentais: compõem um conjunto de procedimentos 

em que os parceiros privam-se de manter relações sexuais durante o período 

em que pode ocorrer a fecundação, ou utilizam a prática na qual o esper-

ma não é depositado na genitália feminina. São também conhecidos como 

métodos naturais de anticoncepção, ou, ainda, como métodos baseados no 

reconhecimento do período fértil. Vale lembrar que estes métodos são pouco 
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eficazes durante a adolescência, visto que neste período ocorrem mudanças 

repentinas no período menstrual. 

Método da temperatura basal corporal: este método é baseado nas al-

terações de temperatura corporal durante o período menstrual; é denominado 

de basal, pois considera como parâmetro a temperatura do corpo em repouso.

Método do muco cervical ou Billings: baseia-se no reconhecimento do 

período fértil através da observação feita pela própria menina/mulher das ca-

racterísticas do muco cervical e da sensação que ele provoca na vulva. Quando 

em ovulação (período fértil), a mulher/adolescente observará que a secreção 

produzida e, que pode ser sentida no canal vaginal pelo toque assemelha-se à 

consistência de clara de ovo. Ressalta-se que este método não deve ser incen-

tivado entre as adolescentes pela dificuldade de controle da temperatura e da 

capacidade de percepção das mudanças corporais para muitas delas. 

Métodos de Barreira: fundamentam-se no uso de elementos químicos 

ou físicos para bloquear a passagem do esperma da vagina para o útero e 

trompas, impedindo a fecundação. Podem e devem ser utilizados durante to-

das as atividades sexuais, visto a eficácia no controle das infecções sexual-

mente transmissíveis, inclusive da Aids, em especial pelos adolescentes, pelo 

fato de ser o grupo chave. Além disso, é o método que deveria ser a opção 

por todas as pessoas por não apresentarem efeito sistêmico. São métodos de 

barreira o preservativo masculino e feminino, descritos a seguir.

Preservativo masculino (condom): nada mais é que um invólucro feito 

de látex que reveste o pênis durante a atividade sexual e retém o esperma caso 

ocorra a ejaculação, não permitindo o contato com a vagina e que os micror-

ganismos da mesma entrem em contato com a genitália masculina e vice-versa 

(figura 1). Este método não possui efeitos colaterais, no entanto, nem sempre 

é bem aceito pelos casais. É importante a orientação e o incentivo quanto à 

sua correta utilização. 
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Figura 1: Preservativo masculino
Fonte: Os autores.

Preservativo feminino: é um tubo feito de poliuretano, material imper-

meável, que possui duas extremidades, uma fechada e a outra aberta anexada 

a dois anéis flexíveis do mesmo material, um interno e outro externo (figura 

2). Este método serve de reservatório ao esperma, impedindo o contato com a 

vagina, visto que forma uma barreira física entre a vagina e o pênis. Portanto, 

deve ser colocado antes de qualquer contato genital.

Figura 2: Preservativo feminino
Fonte: Os autores.
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Espermicidas: são substâncias químicas encontradas em diversas formas 

tais como: geleias, cremes, comprimidos, supositórios, espumas, óvulos vagi-

nais, tabletes e filmes solúveis, com a função de inativar os espermatozoides 

antes mesmo da chegada ao canal endocervical. No entanto, não possuem 

eficácia satisfatória se utilizados sozinhos, ou seja, é necessário o uso concomi-

tante de outro método como o diafragma ou preservativo feminino. Sua apli-

cação deve ser feita de 10 a 15 minutos antes do ato sexual, lembrando que 

sua eficácia é limitada ocorrendo sua perda após duas horas de uso, quando, 

se necessário deve ser realizada nova aplicação. 

Diafragma: constitui-se em um anel com bordas flexíveis, coberto no cen-

tro com uma delgada membrana de látex ou de silicone em forma de cúpula, 

que é inserido na vagina cobrindo completamente o colo do útero e a parte su-

perior da vagina (figura 3). Este dispositivo impede a penetração dos esperma-

tozoides no útero e nas trompas. Ele possui diversos tamanhos para que possa 

adequar-se a cada amplitude da cavidade vaginal, portanto é necessária que a 

medição seja realizada por um profissional capacitado. Para que a eficácia seja 

maior é necessário utilizar cremes ou géis colocando-os na parte côncava. Sua 

remoção deve ser feita oito horas após a última relação sexual.

Figura 3: Diafragma
Fonte: Os autores.
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Dispositivo intra-uterino (DIU): (mirena) são produtos de polietileno 

aos quais se adicionam substâncias como cobre ou hormônios (figura 4). Estes 

dispositivos são inseridos na cavidade uterina, através de procedimento médi-

co exercendo sua função contraceptiva. Em geral têm duração de cinco anos. 

Este método não deve ser o de escolha para adolescentes, pois sua indicação 

se restringe a mulheres adultas.

Figura 4: Dispositivo Intra Uterino – DIU 
Fonte: Os autores.

Anticoncepção Hormonal: na atualidade, existem diferentes formas e 

tipos de contraceptivos hormonais, aumentando e favorecendo a escolha do 

método específico. Com isso, novos meios de administração foram introdu-

zidos na tentativa de melhorar a taxa de tolerabilidade, e facilitar o uso dos 

mesmos. Suas aplicações estão relacionadas à via de administração que pode 

ser oral, injetável, subdérmica, transdérmica e via vaginal.

Anticoncepcional via oral: também conhecidos como pílulas (figura 5), 

são esteroides que possuem a função de impedir a fecundação. Constitui o 

método de escolha pelos adolescestes devido a sua facilidade de uso e eficá-

cia. É necessário ressaltar, que o uso desse método em adolescentes deve ser 

parte integrante de um programa, o qual inclua explicação sobre os métodos 
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contraceptivos, educação sexual, IST, abortamentos provocados, abuso de ál-

cool e/ou drogas ilícitas, e tabagismo associado aos anticoncepcionais. Vale 

lembrar que o uso deve ser regular, para que sua eficácia não seja diminuída. 

Figura 5: Anticoncepcional Oral
Fonte: Os autores.

Anticoncepcional via injetável: são anticoncepcionais hormonais que 

contém progestógenos ou associação destes com estrogênio, sendo adminis-

trados via parenteral (intramuscular) com dose hormonal com uma longa du-

ração, mensal ou trimestral (figura 6). Este método possui boa aceitação visto 

que possui alta eficácia, diminuição do fluxo, da dismenorreia e facilidade de 

uso pelo fato de não precisar ser ingerido diariamente.

Figura 6: Anticoncepcional Injetável
Fonte: Os autores.
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Anticoncepcional via subdérmica: são contraceptivos compostos por 

um sistema de silicone polimerizado contendo um hormônio em seu interior, 

sendo liberado na corrente sanguínea. Podem ser aplicados na parte interna 

do braço, são reversíveis e possuem alta eficácia por tempo prolongado.

Anticoncepcional via transdérmica: são adesivos contendo progestóge-

nos e estrogênios, os quais são sobrepostos na pele a partir do primeiro dia da 

menstruação e substituídos a cada sete dias, até completar 21 dias, seguidos 

de uma semana sem adesivo por ciclo (figura 7). Podem ser colocados em 

diversas áreas do corpo tais como, nádegas, braço, dorso ou abdome. Este 

método possui vantagens sendo elas, a praticidade, facilidade, alta eficácia 

e conveniência. Seu uso semanal, diminui o risco de falha por esquecimento. 

No entanto possui uma desvantagem por ser um método com valor elevado.

Figura 7: Anticoncepcional via Transdérmica
Fonte: Os autores.

Anticoncepcional via vaginal: são anéis constituídos de estrógenos e 

progestógenos, e são liberados constantemente e absorvidos pela mucosa va-

ginal atingindo a circulação sistêmica. Deve ser inserido na vagina no primeiro 

dia da menstruação e usado durante três semanas. Após este período o anel 

deve ser removido e substituído por um novo após um intervalo de sete dias. 
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É um método de controle da usuária, com baixa dose hormonal e de uso 

mensal. Sua indicação é para jovens que possuem intolerância gástrica aos 

métodos orais, que não possuem dificuldade de se tocar e para aquelas que se 

esquecem de tomar o medicamento. 

Anticoncepção de Emergência: é utilizado como meio alternativo aos 

outros métodos contraceptivos orais para evitar a gravidez indesejada, con-

tribuindo também para a diminuição de abortos provocados, especialmente 

entre as adolescentes. Conhecida como pílula do dia seguinte ou anticoncep-

ção pós-coital, é constituído por progestógenos ou combinados. Não deve ser 

usado como um método de rotina, ou seja, substituindo os outros métodos 

existentes, mas apenas em casos de emergência. Sua utilização não deve ul-

trapassar 72 horas após o contato sexual.

Para Gurgel et. al (2008), a prevenção da gravidez deve contar com a parti-

cipação de uma equipe multidisciplinar, para isso é necessário que cada membro 

da equipe tenha a responsabilidade de fazer com que estes jovens acessem mé-

todos e que obtenham informações sobre o assunto, além disso, é importante 

que os profissionais escutem e fortaleçam os laços com os mesmos. As ações 

em conjunto para o desenvolvimento e promoção de condutas e competências, 

e a intersetorialidade são de extrema importância para trabalhar com a sexuali-

dade, fazendo com que o seu poder de decisão para não ceder às pressões seja 

aumentado, aumentar a força de negociação e acesso a atividades de educação 

e recreação, incentivar o protagonismo e encorajar o autocuidado.

A ocorrência da gravidez na adolescência no Brasil com índices próximos 

a 20% do total de nascidos vivos coloca o tema como um problema de saúde 

pública. Compreende-se neste capítulo que isto se dá em virtude de diversas 

causas e fatores associados que contribuem de certa forma, para que as ado-

lescentes se tornem vulneráveis, pois a gravidez pode encerrar as expectativas 

de desenvolvimento pessoal e profissional, especialmente nas meninas de bai-

xo nível sócio econômico.

Tendo em vista as circunstâncias que favorecem este quadro, é de extrema 

importância a participação e cooperação por parte da equipe de saúde, em es-
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pecial a sua como Técnico em Enfermagem, levando-se em consideração a sua 

proximidade com este grupo etário. Medidas como orientação quanto ao uso 

adequado de métodos contraceptivos, ações de acolhimento destes jovens 

com intuito de orientar quanto aos possíveis riscos de uma gestação precoce, 

a educação em saúde sobre este tema e muitas outras medidas que podem 

ser desenvolvidas com o intuito de prevenção, serão de extrema importância.

Sugestões de metodologias e recursos:

-  Aulas teóricas expositivas e dialogadas, com o uso de recursos au-
diovisuais e materiais (imagens, figuras, vídeos, quadro negro/bran-
co, giz/caneta, etc.);

-  Atividades em grupos para discussão acerca do tema (criação de 
situações problemas e formas de resolvê-las; demonstração dos ti-
pos de métodos contraceptivos; aplicação de estudos de caso com 
situações cotidianas para os alunos resolverem).
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ACIDENTES NA INFÂNCIA1

Daniella da Silva Mendes
Rosa Maria Rodrigues

Solange de Fátima Reis Conterno
Leilane Guis

Ao final deste capítulo espera-se que você possa:

-  Compreender os principais acidentes que podem ocorrer durante a 
infância;

-  Contribuir para as ações de prevenção de acidentes na infância.

No decorrer deste capítulo serão abordados os possíveis acidentes na in-

fância. Levando-se em consideração o elevado número de casos com óbitos 

e de possível invalidez que ocorrem durante este período, é de suma impor-

tância ter conhecimento acerca deste tema. Vale lembrar que as crianças são 

mais susceptíveis a todos os riscos e você como Técnico em Enfermagem irá 

se deparar com várias situações cotidianas como as que serão trabalhadas ao 

longo deste capítulo; além de prestar assistência às vítimas destes acidentes, 

você também poderá contribuir com as ações de prevenção.

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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Prevenção de Acidentes na Infância

Ao longo do crescimento, a criança passa por inúmeros estágios do seu 

desenvolvimento neuropsicomotor e, com isso é de extrema relevância que os 

pais ou cuidadores tenham consciência dessa evolução. No entanto, existe a 

probabilidade de alguns acidentes perdurarem por todas as etapas do desen-

volvimento da criança (PEREIRA; GARCIA, 2009).

Em ambientes domésticos, quando se refere a crianças, principalmente com 

idades entre zero e 9 anos, esse problema se torna ainda mais acentuado, ou seja, 

durante essa faixa etária elas são mais vulneráveis ao envolvimento com acidentes 

domésticos, visto que é o período em que ainda estão desenvolvendo capacidades 

intelectuais e motoras. Ademais, a curiosidade em relação ao ambiente aumenta 

durante esta faixa etária. Entende-se que durante a infância, as crianças sejam 

susceptíveis e indefesas no que diz respeito aos riscos do ambiente, além disso, 

o rápido desenvolvimento e crescimento as tornam mais propensas a acidentes. 

A partir disso, tornam-se fundamentais os estudos epidemiológicos sobre este 

tema, com o intuito de orientar os profissionais de saúde que trabalham, tanto no 

âmbito hospitalar, quanto na atenção básica. A aquisição de conhecimento acerca 

deste assunto auxilia na programação, avaliação e possibilita a implementação de 

estratégias para a prevenção de acidentes na infância (PEREIRA et. al, 2013).

Dados epidemiológicos sobre os acidentes na infância podem ser acessa-

dos em Brasil (2013/2014, p. 10), os quais são sistematizados considerando-se 

as “mortes como aquelas que acontecem em até 30 dias após o acidente e as 

hospitalizações de, no mínimo 24 horas”. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saú-

de, os acidentes são lesões não intencionais identificadas como 

eventos de trânsito (atropelamento, passageiro de veículos e ciclis-

ta), afogamento, obstrução de vias aéreas (sufocação, estrangula-

mento e engasgamento), envenenamento e intoxicação, queima-

duras e choques elétricos, acidentes com armas de fogo e outros 

(BRASIL, 2013/2014, p. 10). 
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As mortes e hospitalizações em decorrência dos acidentes na Primeira In-

fância podem ser observadas nos dados expressos na figura 1abaixo, extraídos 

de Brasil (2013/2014, p. 10). Nela se observa que os acidentes de maior desta-

que entre crianças de zero a nove anos são os acidentes de trânsito, seguidos 

dos afogamentos e da sufocação.

Figura 1: Mortalidade infantil conforme idade e tipo de acidente. 
Fonte: Brasil (2013/2014, p. 10).

A ocorrência de acidentes na infância pode ser novamente visualizada na 

figura 2, que expõe os dados nacionais, com as porcentagens de ocorrência 

de acidentes na faixa etária de zero a nove anos.

Figura 2: Óbito por acidentes em crianças menores de 9 anos. 
Fonte: Brasil (2013/2014, p. 10).
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Dados não tão recentes informavam que eram quase 6.000 mortes em de-

corrência de acidentes a cada ano em crianças menores de 14 anos e mais de 

140.000 deram entrada nos hospitais, somente na rede pública (SÃO PAULO, 

2007). Evidenciando-se que mesmo com o passar do tempo, os índices de aci-

dentes na infância são problemas de saúde a serem tratados constantemente 

para promover a redução desses índices.

Tipos de Acidentes na Infância

O espaço doméstico pode oferecer muitos riscos e tornar-se ameaçador 

para as crianças, visto que nesse local existem artefatos que incluem: pro-

dutos de limpeza como detergentes e outros produtos tóxicos armazenados 

ao alcance das crianças logo abaixo da pia, assim como objetos cortantes, 

panelas no fogão, fósforo, móveis e janelas que podem contribuir para que 

haja o aumento do número de crianças com alguma lesão, visto que esses 

itens, especialmente, para as crianças são considerados atrativos (PEREIRA; 

GARCIA, 2009). Considerando-se que a ocorrência de acidentes com crianças 

é uma possibilidade concreta, ações de assistência e prevenção podem ser de-

sencadeadas pelos serviços de saúde. A seguir são apresentados os principais 

acidentes que acontecem neste grupo etário. 

LESÃO CORPORAL 

Segundo Hockenberry e Wilson (2011, p. 374-382), a causa de morte, 

principalmente, em crianças de 6 a 12 meses, se dá em virtude das lesões. As 

lesões corporais podem ser ocasionadas por diversos fatores, dentre os quais 

se citam as:

[...] bordas irregulares e afiadas de objetos [que] podem causar 

feridas na pele. Objetos longos e pontiagudos, como palito ou 

garfo, podem ser introduzidos nos olhos e ouvidos, causando 
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sérios danos. Tais objetos devem ser guardados com segurança, 

longe do alcance do lactente; é melhor evitar garfos para auto 

alimentação até a criança dominar a colher, geralmente por volta 

dos 18 meses de idade. Além dos perigos como a aspiração, pe-

quenos objetos podem ser inseridos no ouvido ou nariz, e o ruído 

excessivo de brinquedos pode resultar na perda auditiva neuro-

senssorial. Quando as crianças começam a ficar de pé, objetos pe-

sados tais como mobiliário ou qualquer item independente (p. ex., 

aquários de aço, equipamentos de som e televisão), podem ser 

extremamente perigosos se puxados para cima da criança. Para 

evitar danos deste tipo, as televisões podem ser colocadas em 

mobílias baixas. As mobílias podem ser fixadas à parede através 

de braçadeiras ou âncoras. Mesmo as roupas e os cabelos podem 

apresentar riscos para lactentes que não podem chamar atenção 

para o perigo. Por exemplo, podem ocorrer lesões a partir da 

constrição excessiva de meias ou prendedores de cabelo elásticos 

que podem enrolar-se ao redor dos dedos dos pés ou das mãos.

Denominam-se intervenções as ações utilizadas na prevenção, que podem 

ser aplicadas em diversas situações quando houver ocorrência de lesões, sendo 

utilizadas tanto para evitá-las (prevenção primária), para diminuir a gravidade 

(prevenção secundária), como também para cuidar de maneira medicamento-

sa a lesão (prevenção terciária) (BRASIL, 2013/2014).

Prevenção Primária: para que a lesão não ocorra, é necessário modificar 

ou retirar possíveis riscos, como por exemplo, elevar ou fechar os locais onde 

existam venenos, tirando do alcance de crianças, retirar partes pequenas dos 

brinquedos para bebês. 

Prevenção Secundária: o foco é a redução da gravidade da lesão, utilizan-

do-se de medidas que excluam ou diminuam potenciais riscos; exemplos disso 

são o uso de cinto de segurança, que reduz as chances de gravidade durante 

acidentes de trânsito, o uso de capacetes para andar de bicicletas. 

Com a Prevenção Terciária objetiva-se tratar a lesão instalada. Para que o 

tratamento seja efetivo são necessários cuidados assistenciais, os quais são pres-
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tados pelos profissionais de saúde, ou seja, depois que a criança receber os 

primeiros socorros imediatos (BRASIL, 2013/2014), ações assistenciais eficazes 

contribuirão com a reversão do quadro, com o melhor prognóstico possível.

ACIDENTES DE TRÂNSITO 

No Brasil, crianças e adolescentes com idades entre 1 e 14 anos são víti-

mas de acidentes de trânsito, sendo estes os maiores causadores de mortes. 

Vários fatores contribuem para que isso ocorra, e tão importante quanto a 

velocidade do veículo, a situação do motorista e as condições das estradas, 

é a forma como a criança viaja. Com isso, verificou-se que para transportar 

crianças no país foi necessária a criação de regras (TORRES; TORRES, 2014). 

Em relação a isso Torres e Torres (p. 245-246, 2014) destacam:

A Resolução 277 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), pu-

blicada em maio de 2008, [que] regulamentou o transporte de 

crianças em veículos. Segundo a norma, crianças de até 7 (sete) 

anos e meio devem ser transportadas obrigatoriamente no banco 

traseiro e em dispositivos de retenção de acordo com a idade. Em 

2010, no dia 1º de setembro, iniciaram-se as ações de fiscalização 

por parte dos órgãos de trânsito. 

Entretanto, em consequência da contenção incorreta dentro dos veículos, 

muitas crianças sofrem ferimentos ou morrem e, na maioria dos casos, em de-

corrência de viajarem no colo de outro ocupante do veículo. A razão pela qual 

acidente com crianças resulta em mortes, ainda continua sendo a ausência de 

uma boa contenção. Não há outra possibilidade segura, senão o uso de cinto 

sendo este com aprovação federal em todas as crianças, e as mesmas não 

devem ser colocadas no banco do carona (HOCKENBERRY; WILSON, 2011). 

Tendo em vista que muitos acidentes ocorrem perto do local de chegada 

do destino e/ou de origem, ou também em ruas que possuem limites menores 

de velocidade, mesmo que em pequenas distâncias, é necessária a utilização 
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contínua da cadeira. Vale lembrar, que em momento algum, mesmo que seja 

para ir até a esquina deve-se sair com a criança sem os sistemas de retenção no 

carro; cadeirinhas que são instaladas de maneira errônea ou que não possuem 

boa qualidade, não fornecem proteção necessária à criança. As cadeirinhas 

que possuem selo de qualidade e segurança, e que estejam de acordo com 

as normas técnicas de fabricação e cuja origem seja conhecida, são seguras e 

confiáveis (TORRES; TORRES, 2014).

Os referidos autores reforçam que apenas comprar a cadeirinha não ga-

rantirá a segurança da criança, é necessário utilizar as que possuem certifica-

do, que são adequadas ao peso da criança e que encaixe de acordo com cada 

veículo. É fundamental seguir as instruções contidas no manual para instalá-la. 

Para ter certeza de que ela resistirá a um acidente, é necessário verificar se a 

mesma possui selo do Inmetro, pois esta é a garantia de que o produto foi 

testado; não se deve comprar uma cadeirinha caso não haja a certificação.

AFOGAMENTO

Também chamado de acidente por submersão, os afogamentos estão en-

tre os principais acidentes responsáveis por mortes no país em crianças meno-

res de 4 anos. Durante esta idade, a maior parte dos acidentes acontece nos 

ambientes domésticos, e a partir do momento em que a criança se desenvolve, 

as ocorrências de acidentes passam a acontecer fora deste ambiente. Vale 

lembrar que este acidente ocorre de maneira silenciosa, contrariando o nosso 

pensamento (SBP, 2014).

Ainda segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, 2014):

A cena da vítima debatendo-se na água e gritando por socorro é 

pouco descrita por testemunhas de afogamentos. Deve ser lem-

brado que além do fato da morte, grande parte dos sobreviventes 

apresenta sequelas neurológicas graves e irreversíveis, fazendo 

com que a prevenção seja a melhor estratégia na abordagem do 

acidente por submersão.



RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DO CUIDADO 
À CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM294

ACIDENTES NA INFÂNCIA

Para que os acidentes com afogamentos sejam evitados, atitudes sim-

ples de cuidados devem ser seguidas conforme sugere a Pastoral da Criança 

(2014)

•	 Supervisão total e constante de um adulto responsável.

•	 Uso de coletes salva-vidas pelas crianças em piscinas, mares e rios.

•	 Não armazenar água em baldes, banheiras e outros utensílios.

•	 Manter cisternas, tonéis, poços e outros reservatórios domésticos 

trancados ou com alguma proteção que não permita “mergulhos”.

•	 Grande parte dos afogamentos com bebês acontecem em banhei-

ras. Nesta faixa etária, até dois anos, vasos sanitários e baldes 

podem ser perigosos. Nunca deixe as crianças, sem vigilância, 

próximas de pias, vasos sanitários, banheiras, baldes e recipientes 

com água. Mantenha o banheiro sempre fechado.

ASFIXIA 

Segundo Hockenberry e Wilson (2011) fazem parte da asfixia mecânica 

por sufocação: a obstrução das vias aéreas como nariz e boca, pelo pressio-

namento do tórax e garganta e também quando ocorre a ausência de ar, 

ocasionada pelo aprisionamento de crianças em lugares fechados, como por 

exemplo, no interior de refrigeradores. É importante ressaltar as mortes por 

sufocação ocasionadas por artefatos infantis como os balões de látex, pois 

embora murchos e/ou parcialmente cheios, ou estourados podem oferecer 

riscos. Portanto, é necessário manter estes itens afastados de crianças e bebês 

e descartar os balões estourados. 

Conforme Pereira e Garcia (2009), a asfixia pode ocorrer de diversas for-

mas e uma delas acontece enquanto o bebê dorme, ou seja, quando o tra-

vesseiro, roupas de camas e lençol encobre seu rosto. Há também o risco 

envolvendo as grades do berço, pois podem ocasionar óbitos por sufocação 

e estrangulamento. Outro tipo de acidente por asfixia se dá quando os bebês 

podem se engasgar com alimentos, objetos pequenos, com brinquedos e/ou 



RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DO CUIDADO 
À CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 295

ACIDENTES NA INFÂNCIA

com suas partes pequenas, isso ocorre geralmente no período em que eles 

estão desvendando o mundo com a boca.

A seguir são citados os cuidados para evitar acidentes por asfixia segundo 

Pereira e Garcia (2009, p. 174): 

•	 Talco – não usar e não deixar o recipiente ao alcance da criança. 

•	 Cordão ou presilha de chupeta – não devem ser utilizados. 

•	 Sacos plásticos – manter fora do alcance da criança. 

•	 Caroços de frutas, balas, pequenos objetos sempre fora do alcan-

ce da criança. 

•	 Lençóis, mantas, cobertores – sempre presos ao colchão. 

•	 Travesseiros – evitar o seu uso, em especial nos lactentes. 

•	 Não colocar cordões em volta do pescoço da criança para segurar chu-

petas.

•	 Grãos de cereais, chiclete, balas duras, botões, colchetes, tachi-

nhas, pregos, parafusos, agulhas, alfinetes, moedas, medalhinhas, 

manter em armários fechados. 

•	 Partir alimentos em pedaços pequenos.

QUEIMADURAS 

A classificação das queimaduras se dá conforme a profundidade dos fe-

rimentos, sendo então divida em três graus. Aquelas que são superficiais e 

manifestam somente vermelhidão na pele e dor no local, são chamadas de 

1º grau. Já as que apresentam a formação de bolhas e são doloridas, são 

classificadas em 2º grau, e por fim aquelas que chegam até os tecidos mais 

profundos, ultrapassando as camadas da pele, e ainda são caracterizadas por 

não apresentarem dor e possuir coloração esbranquiçada ou escurecida, são 

denominadas de 3º grau. É necessário levar em consideração, o local e a pro-

fundidade da lesão, a idade da criança e também a extensão corporal atingida 

para determinar a sua gravidade (SÃO PAULO, 2007). 

Para determinar a gravidade do paciente, é necessário avaliar o tamanho 

da queimadura, somado a isso o politrauma, uma possível lesão por inalação, 
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a profundidade e também outros elementos. Vários fatores são responsáveis 

para que haja o processo de reparação tecidual do queimado, dentre eles a 

profundidade da queimadura e o tamanho da lesão. Vale lembrar que podem 

ocorrer consequências sistêmicas relevantes, devido a ação da queimadura no 

sistema imunológico, com efeitos sobre o estado geral da criança (BRASIL, 

2012).

As queimaduras podem ocorrer em todos os estágios da vida, porém es-

pecial atenção deve ser dedicada ao período da infância, visto que as crianças 

não possuem discernimento em relação aos riscos que podem ocorrer. Segun-

do Hockenberry e Wilson (2011), os acidentes com água quente podem ser 

impedidos fazendo com que a temperatura da água dos aquecedores seja 

diminuída em 47ºC; da mesma forma é necessário que a água do banho seja 

conferida antes mesmo de colocar a criança na banheira. Em relação ao forno 

micro-ondas (quando utilizado para o preparo de alimentos), antes mesmo de 

ofertar o alimento à criança, é preciso conferir a sua temperatura, haja vista 

que, mesmo que o recipiente esteja frio por fora, o alimento em seu interior 

pode estar quente. No que diz respeito às panelas, quando colocadas sobre a 

mesa ou no fogão, seus cabos devem ser virados impedindo que as mesmas 

sejam puxadas ainda quentes pelas crianças.

Há também as queimaduras solares, portanto, as crianças até os seis me-

ses de vida devem ser resguardadas da exposição solar direta; quando expos-

tas, o corpo, principalmente cabeça e face devem ser cobertos e também é 

necessário o uso de protetores solares. E, por fim para impedir que as crianças 

forcem a entrada ou saída de objetos das tomadas elétricas, é fundamental 

cobri-las com protetores adequados.

A especial atenção dada às ações de prevenção que podem ser adotadas 

pelos familiares corretamente, é justificada pela gravidade das lesões ocasiona-

das pela exposição a fonte de calor ou substância quente, juntamente com as 

presença de sequelas tanto físicas, como emocionais e também pelos longos 

e desgastantes tratamentos (MARTINS; ANDRADE, 2007).

A seguir são listadas segundo Pereira e Garcia (2009, p. 174), algumas 

medidas para prevenção de acidentes em relação às queimaduras:
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•	 Líquidos ou alimentos quentes - não manusear com a criança no colo. 

•	 Velas, isqueiros, fósforos – não devem ser manuseados por crianças. 

•	 Ferro de passar e aparelhos eletrodomésticos – dificultar o acesso 

da criança. 

•	 Frasco de álcool e produtos químicos inflamáveis – nunca manter 

próximos a chamas e sempre fora do alcance das crianças. 

•	 Banhos de sol – antes das 10 e depois das 16 horas. 

•	 Instalar protetores adequados em todas as tomadas da casa. 

•	 Verificar a temperatura da água com o termômetro ou com o 

dorso do antebraço. 

•	 Usar tapetes antiderrapantes na banheira. 

•	 Fios elétricos descascados – substituí-los imediatamente. 

•	 Os cabos de panelas e as asas dos tachos devem estar fora do 

alcance da criança e devem estar direcionados para parte interna 

do fogão. 

•	 Cuidados com aparelhos vaporizantes. 

•	 Atenção com as mamadeiras esquentadas no micro-ondas, pois o 

conteúdo tende a aquecer mais do que o recipiente.

QUEDAS

O principal motivo de hospitalização, dentre os acidentes que ocorrem 

com adolescentes e crianças até 14 anos no Brasil, são as quedas, ou seja, são 

elas as que mais ocasionam internamentos em crianças. As quedas podem 

acontecer em escadas, muros, cercas, telhados, brinquedos como bicicletas, 

patins e muitos outros. Além disso, outra questão que contribui para a ocor-

rência das quedas é o tamanho e o peso da cabeça em relação ao corpo, 

esta característica inerente às crianças propicia o seu desequilíbrio (TORRES; 

TORRES, 2014).

Este desequilíbrio pode ser explicado conforme RNPI (2014, p. 32):

O centro de gravidade refere-se à porção média do peso corporal. 

Nas crianças, suas cabeças são proporcionalmente maiores e mais 
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pesadas que seus corpos, resultando num centro de gravidade 

na altura do tórax. Em comparação, os adultos têm o centro de 

gravidade próximo à cintura. Crianças são mais pesadas na por-

ção superior do corpo e mais propensas a quedas e a perda de 

equilíbrio. Por esse motivo, bebês, em particular os que começam 

a andar, correm maior risco de cair em banheiros e escadas e de 

virar dentro de baldes. Além disso, uma vez que a criança caia 

dentro de algum lugar, fica mais difícil para ela libertar-se.

Vale ressaltar que para que ocorra o desenvolvimento da criança, é ne-

cessário que ela saiba descobrir os limites do corpo, ter noção dos riscos que 

possa machuca-la e aprender a caminhar. No entanto, nota-se que este desen-

volvimento ocasiona muitas hospitalizações com graves sequelas e lesões, pois 

o mesmo acontece em locais não apropriados (RNPI, 2014).

Com a intenção de prevenir possíveis quedas e levando-se em considera-

ção que estes acidentes são relativamente fáceis de ocorrer, vê-se a necessida-

de de propor medidas que impeçam estes incidentes. Alguns cuidados devem 

ser tomados segundo Hockenberry e Wilson (2011, p. 383):

•	 Colocação de tapetes em locais adequados e com fundo antider-

rapante.

•	 Tapetes em bom estado de conservação.

•	 Corrimãos firmes em escadas ou degraus.

•	 Nada armazenado em escadas.

•	 Portas de vidro e paredes marcados com adesivos.

•	 Saídas, salões, corredores mantidos livres de brinquedos, móveis, 

caixas ou outros itens que possam obstruir a passagem.

•	 Protetores em janelas de cima, com travas que limitam a altura de 

abertura da janela e acesso a áreas como a escada de incêndio.

•	 Passeios a pé em pátios e calçadas em bom estado de conserva-

ção.

•	 Portões no topo e no início das escadas e zonas elevadas, como a 

varanda e saídas de incêndio.



RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DO CUIDADO 
À CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 299

ACIDENTES NA INFÂNCIA

•	 Berços com grades elevadas e abaixadas quando a criança desce.

•	 Cinto de segurança em cadeiras altas, andadores ou outros mo-

biliários de lactente; preferencialmente os andadores não devem 

ser utilizados. 

ENVENENAMENTO

A maior parte dos acidentes que ocorrem se dá no ambiente doméstico, 

e alguns deles podem ser causados pelos variados tipos de substâncias tóxicas 

existentes neste meio. Uma importante atividade para o desenvolvimento das 

crianças é a exploração do espaço. São comportamentos característicos desta 

fase, levar os objetos a boca ou tentar pegar produtos com líquidos que con-

tenham colorações só que, no entanto podem colocar em risco de envenena-

mento e intoxicação não intencionais. Sendo esta a 5ª causa de hospitalização 

em virtude de acidentes em crianças de 1 a 4 anos, é imprescindível vigiá-las 

em todos os locais e protege-las adaptando a casa (TORRES; TORRES, 2014). 

Conforme o Manual de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros nas 

Escolas (SÃO PAULO, 2007, p. 111):

As intoxicações podem ocorrer principalmente por ingestão de 

produtos de limpeza, medicamentos ou plantas, pelo contato com 

gases tóxicos ou fumaça, ou pelo contato da pele com produtos 

químicos tóxicos. Deve-se sempre procurar identificar qual foi o pro-

duto ingerido ou que entrou em contato com a pele, a quantidade 

de produto ingerido, o horário da ocorrência e as reações que a 

vítima está apresentando (vômito, diarreia, dores abdominais, etc.). 

Segundo Hockenberry e Wilson (2011), o armazenamento inapropriado 

de venenos é o principal motivo da ingestão. Em relação às plantas, mais de 

700 espécies são conhecidas devido aos acidentes com mortes ou adoecimen-

to, e elas estão dispostas no chão, facilitando o acesso a flores e folhas, já que 

estas são atraentes para as crianças. As baterias pequenas (relógios, aparelhos 
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auditivos, câmeras e calculadoras) são outro perigo, visto que quando engoli-

das podem liberar um líquido alcalino causando queimadura gástrica.  

Visto que é muito fácil ocorrer acidentes envolvendo substâncias tóxicas 

em crianças, é necessário que pais e/ou cuidadores se atentem aos cuidados 

e que eles conheçam os centros de atendimento, caso ocorra algum acidente 

por envenenamento. A seguir são citados por Pereira e Garcia (2009, p. 173-

174) alguns cuidados:

•	 Dar preferência a produtos químicos cujas embalagens disponham 

de tampa de segurança. 

•	 Medicamentos – apenas com orientação médica, sempre fora do 

alcance, reler a receita antes de administrar a criança. Devem ser 

guardados fora do alcance da criança, em lugares altos e, de pre-

ferência em armários ou caixas fechadas com chave.

•	 Não tomar medicamentos na frente das crianças. 

•	 Nunca mudar medicamentos da embalagem original. 

•	 Nunca dizer a criança que o remédio é bom e docinho. 

•	 Derivados de petróleo – não armazenar em casa 

•	 Plantas ornamentais – verificar as tóxicas e evitá-las como: saia 

branca, comigo ninguém pode, oficial de sala, pinhão paraguaio. 

•	 Alimentos que podem deteriorar – devem ser conservados em ge-

ladeira ou freezer, verificando a validade e experimentando antes 

de consumi-los. 

•	 Não armazenar produtos de limpeza em garrafas de refrigerante.

ARMAS DE FOGO

Geralmente, apesar dos pais tentarem ao máximo esconderem as armas 

de fogo, as crianças sabem onde ela está. E, assim que encontram, mostram 

para os amigos, ou seja, as crianças possuem uma enorme fascinação por ar-

mas de fogo, pois atrás delas existe um contexto mágico, heroico, aventureiro 

e muitas vezes estimulado pela mídia por meio de jogos e filmes que assistem. 

E elas, a partir do momento que se interessam por algo, sabem como conse-
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gui-lo. Pais possuidores de armas de fogo com filhos em idade escolar creem 

que guardam suas armas seguramente longe deles. Apesar disso, um estudo 

realizado divulgou que quando uma arma estava em casa, uma parte signifi-

cativa de alunos do ensino fundamental e médio tinha conhecimento de onde 

ela estava. Raras crianças com a faixa etária inferior a oito anos conseguem 

distinguir seguramente as armas reais das de brinquedo, ou compreender to-

talmente as consequências de suas funções. Crianças de três anos de idade 

possuem força necessária para puxar o gatilho de muitos revólveres (TORRES; 

TORRES, 2014).

Ainda segundo Torres e Torres (2009, p. 260) é necessário guardar armas 

de fogo em lugares seguros, fora do alcance das crianças, além disso, segundo 

os autores, cuidados adicionais são necessários:

•	 Ter a consciência das situações que podem aumentar o risco de 

seu filho à exposição a armas de fogo pode ajudar a prevenir 

acidentes. 

•	 De preferência, não tenha armas. A menos que sua profissão exija 

esse tipo de equipamento, desarme-se. 

•	 Com crianças em casa, qualquer arma é um perigo em potencial 

para elas. Por isso, sempre considerar seriamente os riscos. 

•	 Guardar as armas de fogo descarregadas, travadas e fora do al-

cance das crianças. 

•	 Guardar as munições em um lugar separado e trancado. 

•	 Manter as armas guardadas com chaves e lacres de combinação 

escondidos em lugares separados. 

•	 Fazer um curso de uso, manutenção e armazenamento seguro de 

armas.

•	 Mesmo que a sua própria casa seja livre de armas de fogo, seu 

filho pode visitar outra casa, onde armas de fogo são mantidas. 

•	 Sempre certificar-se com os vizinhos, amigos e parentes se eles 

possuem ou não armas de fogo em casa. Se possuírem, verificar 

se armazenam com segurança as suas armas de fogo, fora do 

alcance das crianças.
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Diante deste capítulo foi possível perceber que os acidentes ocorrem na, 

maioria dos casos, dentro das residências e, levando-se em conta o número 

crescente dos mesmos, ações de precaução são extremamente necessárias. 

Para isso é de extrema relevância a realização de condutas preventivas jun-

tamente com a equipe de saúde, pais, cuidadores e comunidade em geral, a 

fim de conscientizar a população acerca dos possíveis riscos presentes nos do-

micílios, escolas, creches e outros locais frequentados por crianças. Portanto, 

a sua atuação como Técnico em Enfermagem juntamente com toda equipe 

multidisciplinar de saúde é fundamental.

Sugestões de metodologias e recursos:

-  Aulas teóricas expositivas e dialogadas, com o uso de recursos au-
diovisuais e materiais (imagens, figuras, vídeos, bonecos, quadro ne-
gro/branco, giz/caneta, etc.);

-  Atividades em grupos sobre os tipos de acidentes na infância (cria-
ção de situações que possam levar a criança a sofrer algum tipo de 
acidente e maneiras de evita-los);

-  Aulas práticas em laboratório sobre acidentes na infância com si-
tuações problemas simuladas em bonecos, fazendo com que os alu-
nos aprendam a lidar com crianças vítimas dos mesmos e saibam 
como agir em determinadas situações.
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Ao final do estudo deste capítulo espera-se que você possa:

-  Conhecer o Programa Saúde na Escola;
-  Desenvolver as atribuições do Técnico em Enfermagem no Progra-

ma Saúde na Escola.

A instituição de um programa oficial vinculado ao setor da saúde para 

atuar diretamente na assistência do escolar é recente e propõe efetivar ações 

entre os Ministérios da Saúde e da Educação, denominado Programa Saúde 

na Escola (PSE) implementado pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de 

dezembro de 2007. Trata-se de um programa direcionado a ampliar as ações 

específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino, abarcando o ensino 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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fundamental, médio, rede federal de educação profissional e tecnológica e a 

educação de jovens e adultos (BRASIL, 2009). 

O programa propõe o desenvolvimento integral dos escolares, fortalecen-

do ações, com a participação da escola em programas e projetos, articulando 

saúde e educação em uma perspectiva de enfrentamento das vulnerabilida-

des que possam comprometer o desenvolvimento das crianças, adolescentes 

e jovens. O PSE deverá acolher ações já em desenvolvimento entre saúde e 

a educação no ambiente escolar que tenham impacto positivo no viver dos 

alunos (BRASIL, 2011).

A escola, cumprindo sua função essencial deve desenvolver processos efetivos 

de ensino-aprendizagem e, para, além disso, desempenhar importante papel na 

formação e atuação das pessoas em todas as arenas da vida social. Juntamente 

com outros espaços sociais, cumpre um papel decisivo na formação dos estudan-

tes, na percepção e construção da cidadania e no acesso às políticas públicas, 

tornando-se ambiente em que podem ser desenvolvidas ações de promoção da 

saúde para as crianças, adolescentes e jovens (DERMARZO; AQUILANTE, 2008).

Ao constituir-se em espaço para o desenvolvimento de um programa de 

educação e saúde para crianças e adolescentes, a instituição escolar pode 

configurar-se em possibilidade de educar, por meio da construção de conhe-

cimentos resultantes do confronto dos diferentes saberes, na medida em que 

contribui para a construção de valores pessoais, crenças, conceitos e maneiras 

de conhecer o mundo, o que pode interferir na produção social da saúde 

(BRASIL, 2009; 2011).

O PSE parte da necessidade e do interesse em articular e integrar os setores 

da saúde e da educação para ampliar o alcance e o impacto das ações de saúde 

aos estudantes e seus familiares, por meio de ações intersetoriais, envolvendo 

assistência, promoção e prevenção de agravos (GOMES, 2012). Para o autor, os 

profissionais da educação são agentes importantes no apoio das equipes de saúde 

na utilização de recursos pedagógicos para a abordagem da educação em saúde.

Para tanto, é necessário que as ações do PSE estejam inseridas no projeto 

político pedagógico da escola, considerando a competência político executi-

va dos Estados e municípios, observando as características socioculturais das 
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diferentes regiões do país e a autonomia dos educadores e das equipes peda-

gógicas. O apoio dos gestores de ambos os setores no âmbito das três esferas 

governamentais ganha relevância, por se tratar de um processo de adesão que 

visa à melhoria da qualidade da educação e saúde dos escolares, por compro-

missos pactuados e estabelecidos em ambos os setores (BRASIL, 2011).

O Programa está constituído em três componentes para alcançar seus 

objetivos propostos e, em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS: 

integralidade, descentralização, universalidade com articulação entre as redes 

públicas de educação e saúde, controle social e o monitoramento e avaliação 

permanente. Seus objetivos serão alcançados se as propostas tiverem, de fato, 

implementado a intersetorialidade na gestão, planejamento e compromisso 

entre os dois setores em que se encontram as unidades escolares e as equipes 

de saúde (BRASIL, 2011).

As ações do ponto de vista epidemiológico e, que são prioritárias para os 

educandos fazem parte do componente I: avaliação clínica e psicossocial que 

objetivam identificar necessidades de saúde e garantir a atenção integral na 

Rede de Atenção à Saúde. Avaliação antropométrica, avaliação do calendário 

vacinal, detecção precoce de hipertensão arterial sistêmica (HAS), detecção 

precoce de agravos de saúde negligenciados (prevalentes na região: hansenía-

se, tuberculose, malária etc), avaliação oftalmológica, avaliação auditiva, ava-

liação nutricional, avaliação da saúde bucal e avaliação psicossocial (BRASIL, 

2011; BRASIL, 2012). 

Várias das ações propostas nesse componente objetivam obter informa-

ções acerca do crescimento e o desenvolvimento das crianças, adolescentes e 

jovens, levando em consideração os aspectos relativos à saúde mental (BRA-

SIL, 2011). 

O componente II prevê ações de promoção e prevenção que articulem 

práticas educativas e de saúde, promoção da alimentação saudável, promoção 

de práticas corporais e atividades físicas nas escolas, educação para a saúde 

sexual e reprodutiva, prevenção de IST e AIDS; prevenção ao uso de álcool, ta-

baco e outras drogas, promoção da cultura de paz e prevenção das violências, 

promoção da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2012).
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Pelo que se observa no componente II, o conceito de promoção da saúde 

é estruturante das ações propostas para este componente. Definida pela Or-

ganização Mundial da Saúde (OMS), a promoção da saúde é um processo que 

objetiva ampliar as possibilidades das pessoas de controlar os determinantes 

sociais da saúde, melhorando a qualidade de vida, garantindo a todos os edu-

candos a oportunidade de fazerem escolhas favoráveis à saúde, tornando-se 

protagonistas da produção da própria saúde (BRASIL, 2011).

O componente III compreende a realização das ações de educação perma-

nente para qualificação e atuação dos profissionais da educação e da saúde e 

formação dos jovens (BRASIL, 2012). A formação dos gestores e das equipes 

de educação e de saúde que atuam no PSE é compromisso e responsabilidade 

das três esferas de governo devendo ocorrer de forma contínua e permanente, 

para a construção das políticas públicas atualizando e renovando, significados 

importantes de forma permanente entre educação e a saúde com olhares à 

integralidade (BRASIL, 2011).

Para o desenvolvimento dessa formação as seguintes estratégias devem 

ser implementadas: I) formação do grupo de trabalho intersetorial (GTI) – 

formação permanente, realizada por meio de oficinas, ensino a distância e 

apoio institucional da esfera federal aos Estados e municípios e dos estados 

aos municípios; II) formação dos jovens protagonistas para o PSE; III) formação 

de profissionais da educação e saúde nos temas relativos ao PSE; IV) curso de 

prevenção do uso de drogas para educadores de Escolas Públicas; V) Rede 

Universidade Aberta do Brasil (BRASIL, 2011).

A gestão do PSE deve ser centrada em ações compartilhadas e correspon-

sáveis. A articulação intersetorial das redes públicas de saúde, de educação e 

das demais redes sociais se dará por meio dos GTI que deverão ser constituí-

dos nos âmbitos federal, estadual e municipal sendo responsáveis pela gestão 

do incentivo financeiro e material, pelo apoio institucional às equipes de saúde 

e de educação na implementação das ações, pelo planejamento, monitora-

mento e avaliação do programa (BRASIL, 2012). O GTI deverá ser composto 

por representantes da saúde, da educação e de outros órgãos e instituições 

potenciais para o desenvolvimento das ações do programa (BRASIL, 2011).
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Na sua formulação inicial, o PSE apontava as equipes de Saúde da Família 

como condição para adesão dos municípios ao programa, uma vez que para o 

planejamento das ações do PSE levava-se em consideração o contexto escolar, 

o diagnóstico local em saúde do escolar e a capacidade operativa em saúde 

do escolar, mas a partir da Portaria Interministerial nº 1.413, de 10 de julho 

de 2013, redefiniram-se as regras e critérios para adesão ao programa em que 

todas as equipes de saúde da Atenção Básica poderão ser vinculadas ao PSE 

(BRASIL, 2013).

Atribuições do Técnico em Enfermagem no 
Desenvolvimento do Programa Saúde na Escola

O Técnico em Enfermagem atua juntamente com a equipe intersetorial 

(saúde e educação) no desenvolvimento das ações dos componentes I e II 

desenvolvendo, dentro de suas competências, ações de avaliação do cresci-

mento e desenvolvimento dos escolares e atividades de promoção da saúde e 

prevenção de agravos.

No componente I são ações nas quais entende-se que o Técnico em Enfer-

magem pode contribuir de forma direta, independente de determinação nas 

orientações para a implementação do programa: avaliação antropométrica; atu-

alização do calendário vacinal; detecção precoce de hipertensão arterial sistêmi-

ca (HAS); detecção precoce de agravos de saúde negligenciados (prevalentes na 

região: hanseníase, tuberculose, malária etc.). Nas demais atividades que são 

atribuições de profissionais que não são da equipe de enfermagem o Técnico 

em Enfermagem pode atuar em seu acompanhamento e suporte aos profissio-

nais tais como na avaliação oftalmológica; avaliação auditiva; avaliação nutricio-

nal; avaliação da saúde bucal; avaliação psicossocial (BRASIL, 2011).

No componente II, o Técnico em Enfermagem pode contribuir com a equi-

pe intersetorial no desenvolvimento das ações de segurança alimentar e pro-

moção da alimentação saudável; promoção das práticas corporais e atividade 

física nas escolas; saúde e Prevenção nas Escolas (SPE): educação para a saúde 
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sexual, saúde reprodutiva e prevenção das DST/aids; saúde e Prevenção nas 

Escolas (SPE): prevenção ao uso de álcool e tabaco e outras drogas; promoção 

da cultura de paz e prevenção das violências; e promoção da saúde ambiental 

e desenvolvimento sustentável que são indicadas como essenciais pelas orien-

tações para a realização do programa (BRASIL, 2011).

No que tange ao componente III, as ações estão direcionadas aos níveis 

de gestão do Programa, os quais devem providenciar ações de formação dos 

profissionais de saúde e educação que desenvolvem ou desenvolverão o PSE. 

Os técnicos em enfermagem devem ser, assim como os demais profissionais 

envolvidos, contemplados nas ações de formação programadas.

Sugestões de metodologias e recursos

-  Exposição dialogada do tema;
-  Inserção na equipe intersetorial para desenvolvimento das ações do 

PSE durante as aulas práticas supervisionadas;
-  Para tanto pode-se utilizar de projetor multimídia, quadro negro/

branco e giz ou caneta.
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