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PALAVRA DO PROFESSOR-AUTOR
Prezados cursistas:
É uma alegria imensa poder compartilhar com vocês, neste curso, os assuntos
que norteiam a saúde da criança e do adolescente.
Através deste livro, vocês conhecerão as principais temáticas referentes à formação de agente comunitário de saúde, ao lidar com as principais questões
de saúde e doença ligadas à criança e ao adolescente e, posteriormente a este
estudo, estará apto a aplicar, de forma coerente, os conceitos adquiridos, bem
como tomará posse de ferramentas necessárias para avaliar as famílias, nas
ocorrências de problemáticas específicas. Terá capacidade para ampliar formas de intervir nas famílias com crianças e adolescentes, em sua estrutura,
em situações de saúde e vulnerabilidade.
Para isso, você terá o desafio de colocar em prática esses conhecimentos,
contextualizando-os conforme a realidade vivenciada na comunidade, seja
em uma cidade do interior, uma zona rural ou em uma metrópole.
Saiba aproveitar cada informação contida neste caderno, as aulas, as atividades, enfim, todo o conhecimento e tudo o que você puder assimilar com seu
professor. Sua capacitação profissional e pessoal depende apenas de seu esforço e dedicação. Então, mãos à obra para tirar todo o proveito deste caderno
didático!
Um abraço carinhoso.
A autora.
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Aula 1 – Processo saúde-doença da criança e do adolescente

Introdução
Nesta aula vamos dar início ao estudo da saúde da criança e do adolescente.
Para isso, é muito importante para o profissional da área da saúde, conhecer um pouco sobre questões relativas ao desenvolvimento da criança e do
adolescente, o que facilitará o entendimento do processo saúde-doença. No
cotidiano, ao se deparar com algumas variáveis que comprometem a qualidade de vida dos seres humanos, durante as fases de seu desenvolvimento, será
mais prático entender essas variáveis a partir da fisiologia do funcionamento de sistemas humanos e, posteriormente, das principais disfunções desses
sistemas que colocam em risco a saúde da criança e do adolescente. Nelson
(2009) relata que o surgimento da profissão médica pediátrica surgiu em resposta à crescente conscientização de que os problemas de saúde da criança
são diferentes daqueles do adulto e que suas respostas às doenças variam
de acordo com a idade. Crianças mais jovens são mais vulneráveis e se encontram em desvantagem social, daí a necessidade delas de requerer atenção
especial. Nesse sentido, nesta aula, vamos iniciar contextualizando o aspecto
biopsicossocial da criança e do adolescente para a compreensão das variáveis
que contribuem para a saúde/doença desse grupo distinto da população.
1.1 Contextualização biopsicossocial da criança e do adolescente
A criança e o adolescente devem ser compreendidos sob o aspecto biopsicossocial, ou seja, deve-se levar em consideração sua história de vida, analisada
sob as influências biológicas, psicológicas e sociais, estando todos esses aspectos interligados. Historicamente, a criança e o adolescente nem sempre
receberam atenção acerca de sua saúde e de sua história social. Eram cuidados de qualquer forma, com muito descaso, sendo tratados de acordo com a
cultura de origem, podendo a criança ser morta ao nascer, como acontecia em
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Roma, Pérsia e em algumas tribos primitivas, por questões econômicas, de
gênero, entre outros motivos. Esse infanticídio foi diminuindo aos poucos,
durante a evolução da sociedade, mas ainda hoje a violência contra a criança e
o adolescente é realizada de forma cruel, tanto física como psicologicamente.
Na atualidade, o que acontece de forma diferente é a existência de leis, as
quais têm a finalidade de proteger as crianças e adolescentes e punir os agentes causadores da violência e maus tratos, negligências do aspecto físico e
psíquico. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada após a
Segunda Guerra Mundial, foi acatada por vários países representantes da Organização das Nações Unidas – ONU –, que firmaram códigos de proteção
aos seres humanos contra práticas autoritárias e que causem qualquer tipo de
sofrimento, incluindo os direitos da Criança e do Adolescente. No Brasil, a
Constituição Federal de 1988 foi um grande passo dado na garantia da proteção à infância e à adolescência, reconhecendo-se, em seu artigo 227, esse
grupo populacional como sujeito de direitos (BRASIL, 1990).
O artigo 196 da Constituição Federal prevê que saúde é direito de todos e
dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas. Essas políticas devem visar à redução do risco de doença bem como
acesso para todos os indivíduos, nas quais as ações e serviços tenham como
objetivo a promoção, proteção e recuperação da saúde. (BRASIL, 1988)
Logo a seguir, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, através da
lei 8.069/90, vem reafirmar os direitos e a proteção a crianças e adolescentes,
com absoluta prioridade: direito à saúde, educação, entre outros, por se encontrarem em fase de desenvolvimento físico, psicológico e moral, devendo
ser protegidos pela sociedade, família e Estado (BRASIL, 1990).
A atenção à saúde da criança e do adolescente deve refletir políticas, recursos
e necessidades locais, de acordo com a incidência de doenças e com os dados
dos estudos, em resposta a programas de prevenção, tratamento e adequada
vigilância. No Brasil a atenção à saúde é traçada pelo Ministério da Saúde,
o qual tem a função de oferecer condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população, com o objetivo de reduzir as enfermidades, controlar as doenças endêmicas e parasitárias e melhorar a vigilância à
saúde, dando, assim, mais qualidade de vida ao brasileiro (BRASIL, 2014).
Os avanços em saúde pública permitiram melhorar, de forma significativa,
a saúde das crianças, mas ainda existe uma lacuna, devido a variações nos
resultados de atendimento entre os prestadores da assistência e a utilização,
pelas comunidades, dos cuidados apropriados no trato com a saúde. Entre
essas lacunas, Nelson (2009) relata que, grande parte dos pré-escolares, não
se encontram com a vacinação em dia; pais de pré-escolares não são indagados sobre o desenvolvimento da fala de suas crianças; menos da metade
dos adolescentes discutem sobre sua saúde pessoal com um médico; crianças
com asma persistente não recebem tratamento continuado para controle da
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doença, entre outras demandas. Portanto, essas lacunas requerem maior cuidado do profissional da saúde, a fim de saná-las e proporcionar às crianças
e adolescentes assistência de qualidade, sendo esta definida como o balanço
entre benefícios e prejuízos para a saúde. Esse balanço pode ser almejado
como meta dos cuidados em pediatria na obtenção do potencial máximo de
cada criança. Para isso os pediatras e demais profissionais da saúde precisam
compreender o crescimento, o desenvolvimento e comportamentos normais
para monitorar o progresso dos pacientes que acompanham. Assim, poderão
identificar retardos ou anormalidades de desenvolvimento e aconselhar os
pais (NELSON, 2009).
O autor considera também o foco nos fatores que aumentam ou diminuem os
riscos em saúde, afirmando ser preciso compreender como as forças biológicas e sociais interagem no relacionamento entre os pais e seus filhos, dentro
do âmbito familiar e da sociedade. Para tanto, modelos de desenvolvimento
devem ser compreendidos para ajudar a explicar os padrões normais de comportamento, auxiliando, dessa forma, na prevenção de problemas. Segundo
Nelson (2009), o desenvolvimento individual de desempenho de uma criança
se dá em função da maturidade de seu sistema nervoso, das reações psicológicas e da associação do biológico com o ambiente. Por exemplo, a estatura
é resultante do dote genético da criança (fator biológico), seus hábitos alimentares pessoais (fator psicológico) e acesso a alimentos nutritivos (fator
social). O modelo psicossocial foi desenvolvido para sanar falhas do modelo
biomédico, pois o modelo biomédico é fundamentado em um dualismo, sendo o paciente o provedor das manifestações da doença e o médico aquele que
focaliza as doenças existentes no corpo. Esse modelo não leva em conta os
aspectos psicológicos da criança e do adolescente, os quais existem dentro
da esfera familiar e da sociedade. Por outro lado, no modelo psicossocial, os
profissionais médicos precisam considerar simultaneamente os sistemas que
constituem a pessoa e o ambiente em que ela vive, tanto no nível mais elevado
quanto no nível mais baixo. Assim, os sintomas do paciente são explicados
dentro do contexto onde vive o paciente.
Dentro dessa perspectiva, o impacto de experiências tanto positivas quanto
traumáticas é um fator que influencia a capacidade da criança de responder,
de forma adaptada, a estímulos futuros. O desenvolvimento do cérebro da
criança se dá a partir dessas experiências que continuam na adolescência, em
especial no córtex pré-frontal, importante na tomada de decisões, planejamento do futuro e no controle emocional.
Nelson (2009) considera importante cada influência separadamente, apesar
de serem as três: a) biológicas, b) psicológicas e c) sociais entrelaçadas entre si.
As influências biológicas incluem: a genética; as doenças do pós-parto; a exposição a teratógenos in útero (qualquer substância, organismo, agente físico
ou estado de deficiência que, estando presentes durante a vida embrionária
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ou fetal, produzem uma alteração na estrutura ou função da descendência); a
exposição a substâncias perigosas e a maturação. O processo de maturação física e neurológica inclui mudanças físicas de tamanho, proporções corporais
e transformações hormonais.
As influências psicológicas têm como fator preponderante os vínculos, ou
seja, uma tendência biológica determinada que a criança possui ao procurar
a proximidade dos pais em momentos de estresse, pois um vínculo inseguro
poderá predizer problemas comportamentais e de aprendizado futuro. Assim
os cuidadores adultos devem estar atentos às manifestações verbais e não
verbais das crianças, que aprendem progressivamente a superar desafios, se,
em momentos anteriores, elas superaram as dificuldades.
Os fatores sociais são as influências externas que incidem sobre a criança
e sua família, principalmente pai e mãe, ou outro membro da família que é
cuidador da criança. A família, como um sistema, tem limites internos e externos, com seus papéis e regras. Se o sistema familiar tem um subsistema em
que os pais são rígidos e não permitem aos filhos a tomada de decisões, esse
subsistema pode exacerbar a rebeldia da criança. Por outro lado, se os pais
são muito permeáveis, as crianças podem assumir responsabilidades que não
condizem com seu papel ou com sua idade. As famílias são sistemas dinâmicos e as mudanças ocorrem, fazendo com que papéis se encaixem na nova
demanda. Por exemplo, o nascimento de uma criança demanda que os pais
assumam novo papel, antes só conjugal, agora parental. No decorrer do processo de desenvolvimento dessa criança, acontecimentos tais como o andar,
os medos noturnos, a morte de um dos avós são alterações intrafamiliares que
requerem reajuste dos papéis, a fim de se promoverem adaptações saudáveis
em detrimento de desajustes. Influências dos sistemas maiores, a saber: a cultura, a sociedade, economia, entre outras, são alterações externas com grandes efeitos na família e, consequentemente, nas crianças (NELSON, 2009).
1.2 Crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente
Para iniciarmos esse tópico, vamos fazer uma análise dos termos crescimento
e desenvolvimento. Existe diferença entre esses dois termos? Se há, qual seria? Para Collet e Oliveira (2002), crescimento e desenvolvimento são fenômenos distintos em sua concepção fisiológica, porém paralelos em seu curso
e mantendo significados integrados, o que permite dizer que são dois fenômenos em um só. Para melhor entendimento, vamos esclarecer um pouco mais:
Quando se fala em crescimento, lembramo-nos de aumento e, nesse caso, é
aumento de massa corpórea, ao ocorrer divisão celular. Há um aumento de
massa em determinada unidade de tempo. Já o desenvolvimento, tem relação
com o ganho de capacidade, sendo, portanto, mais abrangente que o crescimento. Desenvolvimento inclui a divisão celular, as alterações da composição
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e do funcionamento das células, a dimensão dos membros, a maturação dos
órgãos e a aquisição de novas funções por meio de aprendizagem. Determinantes sociais, econômicos e culturais promovem ou anulam o desenvolvimento da criança, no aspecto psicológico e biológico, dimensões essas que
são diferentes, mas paralelas e integradas.
O crescimento, globalmente falando, segundo Collet e Oliveira (2002, p.12)
é o conjunto dos fenômenos celulares, bioquímicos, biofísicos e morfogenéticos, cuja integração é feita segundo um plano predeterminado pela herança
e modificado pelo ambiente. Para avaliar o crescimento e o desenvolvimento
da criança, foram criadas categorias em estágios aproximados que, de forma
geral, descrevem, de acordo com cada idade, as características associadas
à maioria das crianças, isto é, são categorias gerais onde não são consideradas diferenças individuais. São chamados princípios de desenvolvimento.
Em cada estágio, é possível observar, de forma nítida, as alterações de desenvolvimento apresentadas em atitudes e ações (habilidades e competências
peculiares que são esperadas que as crianças realizem e dominem, em cada
um dos estágios). Os padrões definidos e previsíveis no crescimento e no
desenvolvimento são universais e básicos para todos os seres humanos, mas
são realizados de maneira única e em momentos únicos. São padrões contínuos, ordenados e progressivos. E são chamados padrões de maturação. Por
exemplo: O primeiro padrão é o desenvolvimento na direção céfalo-caudal,
como o próprio nome diz: o controle estrutural dos bebês se dá na direção da
cabeça aos pés. Com um ano de idade, o cérebro tem 70% do peso da criança, mas o resto do corpo tem apenas de 10 a 20% do peso. A cabeça torna-se
proporcionalmente menor, à medida que a criança cresce em altura e as partes
inferiores do corpo desenvolvem-se. Os bebês fazem o controle da cabeça antes do controle do tronco e das extremidades, sustentando as costas eretas antes de ficarem de pé. Usam os olhos antes das mãos e ganham o controle das
mãos antes do controle dos pés. O segundo padrão de desenvolvimento é o
próximo-distal: ou de perto para longe ou centro, para fora do corpo. Durante os primeiros anos de vida, os membros como o braço e as pernas continuam
crescendo mais rápido do que as mãos e os pés. Por exemplo, há o controle do
ombro antes do domínio das mãos, e o controle da mão como um todo, antes
de se manipular cada dedo da mão; o sistema nervoso central desenvolve-se
mais rapidamente que o periférico. Esse padrão é bilateral e simétrico, ambos
os lados se desenvolvem na mesma direção, na mesma velocidade. Um terceiro padrão é a diferenciação, também chamado padrão simples-complexo,
que descreve o desenvolvimento a partir das operações simples até atividades
mais complexas, incluindo todas as áreas de desenvolvimento (físico, mental,
social e emocional). Padrões mais específicos surgem a partir de padrões mais
globais e amplos do comportamento como, por exemplo: o movimento muscular grosso precede o movimento muscular fino, ou seja, primeiro a criança
engatinha, depois anda e, depois, aprende a saltar (FELDMAN; OLDS; PAPALIA, 2006; SCHMITZ apud COLLET; OLIVEIRA, 2002).
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A progressão do crescimento geral da criança é mensurável, sendo o crescimento físico o mais evidente na infância e na adolescência. O crescimento linear ou altura é a consequência do crescimento esquelético, que cessa quando
a maturação está completa. Já o peso, é mais variável que a altura e aumenta
constantemente, durante o crescimento (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
Vamos agora estudar um pouco das fases do desenvolvimento, na infância.
1.2.1 Fases do desenvolvimento na infância
A infância é uma fase do desenvolvimento da criança e compreende três etapas ou estágios, a saber: a primeira infância ou desenvolvimento do lactente
(1 mês até os 2 anos de idade), a segunda infância ou etapa pré-escolar (dos
2 aos 6 anos) e a terceira infância ou fase escolar (dos 6 anos até o início da
puberdade). Segundo Collet e Oliveira (2002), existe uma sequência definida
e bastante previsível, a qual cada criança apresenta, às vezes mais acelerada
e, por vezes, mais lenta, mas há um atravessar em cada estágio.
1.2.1.1 Desenvolvimento da criança de 1 mês aos 2 anos de idade - Período Desenvolvimento do
lactente ou primeira infância
A primeira infância ou fase do lactente é o período no qual a principal alimentação da criança é o leite materno. Ela passa por modificações importantes
durante seu desenvolvimento físico, e vai adquirindo habilidades como, por
exemplo: a partir de 3 meses, já ri, observa o ambiente que a cerca; senta-se
aos 6 meses; engatinha aos 9 meses e, até um ano, já estará andando sozinha.
A fase de lactente (primeira infância) foi vista em unidade anterior. Passaremos, então, diretamente para a segunda infância.
1.2.1.2 Desenvolvimento da criança de 2 a 6 anos de idade - Período Pré-escolar ou segunda infância
A partir dos 2 anos de idade, a criança passa para a fase do desenvolvimento
denominada segunda infância. Foi mencionado anteriormente que o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social da criança é entrelaçado,
mas iremos abordar separadamente cada uma das fases. O desenvolvimento
físico da criança, nessa fase, caracteriza-se por tornar a criança mais fina e
comprida; mesmo com a cabeça ainda maior que o restante do corpo, ela
é mais proporcional com a de um adulto. Esse desenvolvimento percebido
externamente se dá também internamente, com o desenvolvimento muscular
e esquelético, com os ossos mais endurecidos, o que faz as crianças ficarem
mais fortes. O seu corpo físico está mais delgado e seu desenvolvimento mental e motor estão diferenciados, tornando-se mais complexos, apesar de serem
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mais lentos que o observado na primeira infância. A capacidade respiratória,
circulatória e imunológica está bem desenvolvida, o que torna as crianças
naturalmente saudáveis. Observando-se a dentição, percebe-se que os dentes
de leite, a primeira dentição, estão completos, já surgindo os que substituirão esses após os seis anos de idade. Nessa fase, é de grande importância o
cuidado com a higiene bucal, pois os dentes estão propensos a cáries. Estas,
muitas vezes, resultam do consumo excessivo de leite e sucos com açúcar, no
primeiro ano de vida, aliado à falta de higiene dental regular e, além disso,
pode haver dor decorrente de infecção que contribui para um atraso no crescimento, ao interferir na alimentação e no sono, que deixam de ser normais.
As crianças em idade pré-escolar comem menos do que os bebês porque,
nesse caso, com a desaceleração do crescimento, precisam de menos calorias.
Na fase de 3 a 6 anos de idade, é importante observar possíveis sobrepesos
em crianças, em especial naquelas cujos pais têm sobrepeso. Há uma maior
tendência a se tornarem adultos com excesso de peso e de massa corporal, o
que pode ser uma ameaça à saúde (COLLET; OLIVEIRA, 2002; FELDMAN;
OLDS; PAPALIA, 2006).
Há também o amadurecimento do cérebro e do sistema nervoso, o que promove, cada vez mais, maiores habilidades motoras. Aos 2 anos, a criança
apresenta boa motricidade, mas sua coordenação motora ainda está em desenvolvimento, o que é consolidado através do brincar. Ao chegar aos 4 anos
de idade, o Sistema Nervoso Central – SNC – e os órgãos dos sentidos se
desenvolvem, permitindo que a coordenação amadureça completamente. O
brinquedo melhora o equilíbrio, a agilidade, o domínio do comportamento, a
harmonia dos movimentos e contribui para o automatismo, que permitirá um
encadeamento harmonioso dos gestos e maior rapidez na execução. Podem
ser percebidas, por exemplo, melhor capacidade para correr, saltar, arremessar bolas e para amarrar os cadarços. A criança passa a fazer uso adequado
da tesoura para cortar, e a servir alimentos adequadamente no vasilhame, e
não na mesa ou no assoalho (Ver figura 1). Aos três anos de idade, começa a
definir preferência pela mão direita ou esquerda. Essa preferência é definida
como destra (mão direita), a partir do hemisfério esquerdo do cérebro, que
controla o lado direito do corpo, e costuma ser essa a preferência da maioria
das pessoas. Ao contrário, em pessoas cujos cérebros são mais simétricos,
o hemisfério direito tende a dominar, tornando-as canhotas. A personalidade
da criança está em pleno desenvolvimento. Ela procura dominar a si própria
e os objetos e, com os resultados positivos obtidos, ela se torna mais segura
e conhecedora de si mesma. O primeiro grau de socialização é o de chamar
alguém para satisfazer uma necessidade ou um desejo. Dos 3 aos 4 anos, a
criança utiliza os mesmos objetos de outras crianças, mas ainda não partilha;
apenas o faz por tolerância ao outro e por curiosidade.
Collet e Oliveira (2002) descrevem o desejo de autoafirmação da criança
pré-escolar levando-a a impor regras a si mesma, que a preparará para as
brincadeiras coletivas, possibilitando aprendizado da disciplina e integração
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na sociedade. Brincadeiras e brinquedos contribuem para o desenvolvimento
da criança em idade pré-escolar, por vários aspectos, como descritos a seguir:
motricidade – subir, rastejar, saltar (equilíbrio); coordenação dos gestos – pregar, parafusar, amarrar; coordenação do gesto-palavra – brincar de roda, brincar com as mãos; coordenação olho-mão – rasgar, cortar costurar, desenhar,
modelar, fazer nó nos cadarços; coordenação olho-pé – chutar bola, andar em
trilhas; desenvolvimento da inteligência para elaboração de conceitos – reconhecimento e classificação de cores através de imagens e fotos, manipulação
de caixas, objetos de encaixar, inventar objetos e estabelecer objetivos para
eles; brincadeiras de quantificação e ordenamento – correspondências entre
objetos (animais-roça, por exemplo); desenvolvimento socioafetivo – envolve as brincadeiras coletivas.

Figura 1: Exemplo de habilidades motoras em pré-escolar (corte com tesoura).
Fonte: http://www.kidsindoors.com.br/2010/10/tesouras.html, acesso 07.02.2014.

Na segunda infância, alguns fatos são geralmente observados e chamam a
atenção dos pais ou responsáveis, levando-os a questionamentos quanto à
perturbação do sono e à enurese noturna. Assim, vamos destinar alguns achados sobre tais temas.
Padrões e Perturbações de Sono
Os padrões de sono na segunda infância apresentam ritmos diferentes dos
apresentados na primeira infância. Geralmente as crianças dormem mais profundamente à noite, mas a maioria delas ainda necessita de uma soneca ou
repouso tranquilo, durante o dia, até mais ou menos os 5 anos de idade. Para
maior sensação de segurança, as crianças tendem a preferir que se deixe uma
luz acesa e gostam de dormir com um brinquedo ou cobertor predileto, chamados de objetos transicionais. São objetos utilizados como parceiros na
hora de dormir, os quais ajudam a criança a atravessar a dependência do primeiro ano de vida até chegar à independência da infância posterior. Algumas
alterações podem ser percebidas nas crianças, tais como andar e falar dorminSaúde da Criança e do Adolescente
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do. Esses são fatos normais dessa fase, sem nenhum aspecto prejudicial, a
não ser que persistam, o que pode indiciar problemas emocionais envolvidos.
Outra alteração observada em cerca de 30% das crianças é o terror noturno, acompanhado dos pesadelos. No terror noturno, a criança acorda de um
sono profundo em estado de pânico, com olhos esbugalhados, apresentando
gritos e respiração ofegante. Essas crianças, ao acordarem no dia seguinte,
não têm lembranças desses acontecimentos, que geralmente desaparecem por
volta dos 6 anos de idade. Caso persistam, indica-se um acompanhamento
médico. O pesadelo caracteriza-se por um sonho assustador que, geralmente,
tem como causa o fato de a criança manter-se acordada até tarde ou fazer
alimentação mais pesada próximo à hora de dormir ou, ainda, por excesso de
excitação como ver um programa de TV ou outra atividade muito estimulante. Diferentemente dos terrores noturnos, os pesadelos costumam acontecer
um pouco antes do amanhecer e as crianças se recordam com facilidade desse
acontecimento (FELDMAN; OLDS; PAPALIA, 2006).
Enurese noturna
A enurese é considerada um tema importante, pois se caracteriza pelo fato de
a criança urinar na roupa e na cama entre os 3 e 5 anos de idade. É avaliada
como normal durante a noite, em determinadas condições, sendo vista como
fora dos padrões, caso aconteça mais de duas vezes por semana ou se permanecer após os 5 anos de idade e, ainda, se desencadear estresse que ocasione
prejuízos escolares ou às atividades cotidianas. A enurese é transmitida geneticamente, afetando cerca de 70 % das crianças que possuem um parente
próximo que também sofra ou tenha sofrido do problema. As crianças e seus
pais podem ser tranquilizados sobre o fato de que a enurese é algo comum,
não tendo aspecto de gravidade. Algumas observações devem ser feitas para
evitar constrangimentos à criança: Não se deve culpá-la nem puni-la. De forma geral, os pais não precisam fazer nada, a menos que as próprias crianças
encarem isso como um problema. Tratamentos bem-sucedidos para enurese incluem: recompensar as crianças por permanecerem com as roupas pessoais e as
de cama secas, durante a noite; despertá-las quando começam a urinar, utilizando
dispositivos que ativam campainhas ou sinais; ensinar as crianças a praticar o
controle dos esfíncteres e da bexiga (FELDMAN; OLDS; PAPALIA, 2006).
Ações interventivas do profissional da saúde quanto ao desenvolvimento motor da criança, na segunda infância, consistem em: oferecer poucos brinquedos de cada vez; começar de jogos mais simples para os mais complexos;
ensinar a criança a respeitar o outro e arrumar seus brinquedos; interessar-se
por seus fracassos e sucessos; cuidar da boa pronúncia das palavras pelas
crianças; permitir que a criança organize o pensamento para expressá-lo em
sons inteligíveis (COLLET; OLIVEIRA, 2002; FELDMAN; OLDS; PAPALIA, 2006).
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1.2.1.3 Desenvolvimento da criança de 6 anos de idade até início da puberdade - Período escolar ou
terceira infância
Ao longo desta etapa, o chamado período escolar ou terceira infância, a partir
dos 6 anos, a criança completa o seu desenvolvimento físico, motor e psicológico. Segundo Feldman, Olds e Papalia, (2006), essa é uma época que determina evidentes diferenças no grau de desenvolvimento, tanto em função das
aptidões inatas, consequentes dos condicionantes genéticos, como do meio
familiar e social em que a criança vive e da educação que recebe. Eventuais
diferenças no ritmo de amadurecimento ocorrem e devem ser respeitadas, de
modo a proporcionar à criança o máximo de estímulos, sem, no entanto, exigir-lhe mais avanços dos que realmente pode alcançar, pois, caso contrário,
passa por constantes frustrações que prejudicam o seu desenvolvimento. Nessa etapa as crianças tornam-se mais competentes na utilização da linguagem,
para se comunicarem. Isso inclui saber pedir coisas como contar uma história
ou uma piada – é a chamada fala social, por meio da qual a criança fala com
intuito de ser ouvida e compreendida. A idade escolar é marcada pela aprendizagem da escrita e da leitura, as quais proporcionam um novo mundo de
possibilidades do conhecimento à criança.
O amadurecimento do sistema nervoso permite-lhe entender conceitos abstratos extremamente importantes na organização da sua vida como, por exemplo: noções do tempo – como ontem e amanhã –, que servem para a própria
leitura e escrita; noções de espaço como esquerda e direita, acima e abaixo,
atrás e a frente. Um acontecimento muito importante na vida da criança é o
pensamento lógico, baseado em questões concretas que lhe permitem refletir,
deduzir e tirar as suas próprias conclusões das coisas: aprende a fazer raciocínios sem ter de se apoiar em objetos concretos; desenvolve a sua capacidade
de concentração e a sua capacidade de memorização, fatores essenciais ao
nível do desenvolvimento intelectual. Em adição a isso, já possui capacidade
para aprender a pensar em questões metafísicas, tendo igualmente uma ideia
do que é a morte. Esta fase é igualmente importante para o desenvolvimento
da socialização, com a formação de novos círculos de relação que ultrapassam o âmbito familiar e o dos companheiros e dos professores da escola.
Aspectos do Desenvolvimento Físico
O crescimento em peso e em altura, durante a terceira infância, é consideravelmente mais lento que o da etapa anterior, a fase pré-escolar. Mudanças
como a troca dos dentes de leite, por volta dos 6 anos, por dentes permanentes, ou dentes adultos, ocorrem no início da terceira infância. A partir dessa
fase, a obesidade tem sido uma preocupação dos pais e da saúde pública. O
excesso de peso, muitas vezes, resulta de uma tendência herdada, agravada
por pouca atividade física e excesso ou inadequação de alimento. As crianças
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obesas costumam sofrer emocionalmente por causa da rejeição dos amigos.
Elas também tendem a se tornar adultos com sobrepeso, em risco de hipertensão, de doença cardíaca, de problemas ortopédicos e de diabetes. A preocupação com a imagem corporal passa a ser algo importante ao final da terceira
infância, especialmente para as meninas, e pode dar origem a transtornos alimentares, comuns na adolescência. Por outro lado, crianças que sofrem privações alimentares chegam a um estado de subnutrição, pois geralmente vivem
na pobreza. Essas privações podem afetar negativamente o crescimento e o
bem-estar físico, como também o desenvolvimento cognitivo e psicossocial
(FELDMAN; OLDS; PAPALIA, 2006).
Desenvolvimento motor
Durante a terceira infância, as habilidades motoras das crianças continuam aperfeiçoando-se. Elas tornam-se mais fortes, mais rápidas e com
maior coordenação, adquirindo novas habilidades. Embora existam poucas
diferenças nas habilidades motoras de meninos e meninas de pouca idade,
elas se tornam mais acentuadas, à medida que se aproximam da puberdade.
Nos rapazes observa-se maior crescimento e força em relação às moças, mas
parte disso deve-se às diferentes expectativas culturais e experiências nos diferentes níveis de treinamento físico (FELDMAN; OLDS; PAPALIA, 2006).
1.3 Vacinação
As vacinas são recursos indispensáveis à saúde individual e pública, pois é
através delas que a imunização se torna possível como fator de prevenção,
impedindo que várias doenças acometam crianças e adolescentes, bem como
idosos e gestantes. Impedem também que as doenças se propaguem por um
território e passem a atingir grande número de pessoas. O desenvolvimento
de vacinas para as principais doenças da infância, iniciadas logo ao nascer,
tornou a terceira infância um período relativamente seguro da vida. A taxa de
mortalidade nesse período é a mais baixa em todo o ciclo de vida e as crianças dessa idade tendem a estar protegidas, uma vez que as imunizações são
necessárias para a admissão nas escolas. As vacinas são uma das intervenções
em saúde pública, realizada através do Ministério da Saúde, com maior efetividade e um grande impacto na redução das mortes, no Brasil e no mundo
inteiro. O Programa Nacional de Imunizações – PNI – do Ministério da Saúde
contribui significativamente para as ações de vacinação no Brasil, sendo responsável pela erradicação da febre amarela, no ciclo urbano, e da varíola, em
todo o País. Também podem ser destacados os resultados obtidos com a ausência de registros de paralisia infantil e de sarampo (BRASIL, 2014). Para
dar prosseguimento ao estudo da vacinação, vamos entender um pouco sobre
o que é a vacina e as diversas vacinas existentes.
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BOX 1

Nosso sistema imunológico utiliza seus recursos de defesa para combater os
agentes agressores que produzem várias doenças. A função das vacinas é ensinar o sistema imunológico a reconhecer esses agentes e estimular a produção de anticorpos específicos para combatê-los, sem permitir que a doença se
desenvolva. Assim, o preparo das vacinas ocorre a partir de componentes do
próprio agente agressor ou de um agente que se assemelhe ao causador da doença, no entanto os microrganismos utilizados para a produção da vacina estão na forma atenuada (enfraquecida, de modo que tenham perdido a capacidade
de provocar a doença) ou inativada (morta por processos químicos ou físicos,
tais como: radiação, calor, entre outros). As vacinas contra sarampo, caxumba,
rubéola, varicela, febre amarela, rotavírus e poliomielite (oral) são exemplos de
atenuadas virais. Já as vacinas BCG (contra tuberculose) e contra a febre tifoide
(oral) são atenuadas bacterianas. Além dessa classificação de vacina em atenuada
e inativada, outros tipos de vacinas são as combinadas e as conjugadas. Vacina
combinada é o nome que se dá à vacina que apresenta antígenos (moléculas presentes nos vírus e bactérias e que disparam a reação imunológica) de mais de um
agente infeccioso, protegendo contra diferentes doenças com apenas uma aplicação. São exemplos de vacinas combinadas a SCR (contra sarampo, caxumba
e rubéola) e a DTP (contra difteria, tétano e coqueluche). Às vezes, é possível
combinar imunizações que normalmente são realizadas separadamente como a
DTP mais a Hib (Haemophilus influenzae tipo B), que formam a vacina tetravalente. As vacinas conjugadas são aquelas produzidas utilizando-se componentes
específicos do agente patogênico como uma proteína ou carboidrato, capazes de
produzir uma resposta imunológica. Exemplos de vacinas resultantes desse processo são a Pneumocócica infantil e a Hemófilos Tipo B6.
Fonte: https://www.casadevacinasgsk.com.br/sobre_vacinas/tipo acesso em 26.11.2014.

1.3.1 As doenças e as vacinas
Falaremos agora sobre cada uma das doenças e suas respectivas vacinas. Segundo Ballalai, Monteiro e Migowski (2007), o Programa Nacional de Imunizações – PNI – ampliou a gama de vacinas na rede pública para crianças e
adolescentes, porém algumas vacinas não são disponibilizadas na rotina dos
postos públicos de atendimento, apesar de serem recomendadas pelas entidades médicas e organizações de saúde. Diante desse fato, ao se recomendar uma
determinada vacina, a informação deve ser transmitida aos responsáveis pelos
adolescentes, para que possam avaliar e decidir pela prevenção. Entre as doenças
e as vacinas correspondentes, que constam no calendário vacinal, têm-se:
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a. Rubéola, caxumba e sarampo, correspondente à vacina tríplice viral
(SCR). A rubéola caracteriza-se por ser doença universal, podendo afetar
crianças, adolescentes e adultos. A caxumba ou parotidite consiste no aumento da glândula parótida uni ou bilateral. A vacina tríplice viral (SCR)
é de vírus atenuados, portanto contraindicada a gestantes e imunodeprimidos;
b. Hepatite B, correspondente à vacina anti-hepatite B perinatal (primeiras
doze horas de vida) e atualizada para adolescentes; com esquema de três
doses (a segunda, dois meses após a primeira; a terceira, cinco meses após
a segunda). A hepatite B é doença de distribuição universal e das mais
frequentes causas de cirrose e câncer hepático. Considera-se o vírus da
hepatite B (VHB) cem vezes mais contagioso do que o da imunodeficiência humana (HIV);
c. Difteria, tétano e coqueluche: A difteria é uma doença infecciosa causada
por uma toxina produzida pela bactéria gram-positiva Corynebacterium
diphtheriae. O homem portador da bactéria (mesmo assintomático) é o
único reservatório da doença. A coqueluche é doença infecciosa, causada
pelo bacilo gram-negativo Bordetella pertussis, sendo o homem o único
reservatório da doença. No Brasil a vacinação contra coqueluche é rotina
apenas até os 6 anos de idade, contudo o reforço, a cada 10 anos, torna-se
necessário para o controle da doença e do estado de portador assintomático entre adolescentes e adultos. As vacinas são aplicadas na criança e
também em adolescentes, por meio do esquema básico de três doses de
vacinas contra difteria, tétano e coqueluche (DTP) ou difteria, tétano e
coqueluche acelular (DTPa) ou DT; quando na primeira infância, devem
receber uma dose de DTPa, 10 anos após o último reforço de DTP ou
DTPa. Por se tratar de vacina inativada, no Brasil não se inclui a gestação
nas contraindicações e se autoriza a aplicação, se houver orientação do
médico;
d. Varicela: Aproximadamente 1,5% da população mundial, todos os anos,
desenvolve essa doença causada pelo vírus varicela-zoster (VVZ). Em
adolescentes e adultos, assim como em imunodeprimidos, a varicela pode
acarretar complicações respiratórias e neurológicas graves, com possibilidade, inclusive, de levar à morte. Como a vacina origina-se a partir de
vírus atenuado, é contraindicada a gestantes e imunodeprimidos;
e. Febre amarela: A febre amarela é infecção viral, causada por um arbovírus do gênero Flavivirus. O período de incubação, em geral, varia de três
a seis dias, sendo uma doença endêmica em alguns estados brasileiros,
nos quais a vacinação deve ser rotineira. Indivíduos em viagens por regiões brasileiras e/ou estrangeiras em que a doença é endêmica devem ser
vacinados;
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f. Doença meningocócica: A doença meningocócica é causada pela bactéria
Neisseria meningitidis (meningococo). São vários meningococos classificados em diferentes grupos, sendo os principais os sorogrupos A, B, C, Y
e W-135. No Brasil, há predomínio dos sorogrupos B e C, com tendência
de elevação da incidência do tipo C, sendo a vacina antimeningocócica C
conjugada a única indicada para vacinação rotineira;
g. Doença pneumocócica: O agente etiológico predominante na causa de
doenças invasivas e não invasivas, na infância e na terceira idade, é o
Streptococcus pneumoniae, sendo o maior responsável por pneumonias
invasivas e comunitárias e a segunda causa de meningite no Brasil.
h. Papilomavírus Humano (HPV): O câncer do colo uterino é a manifestação principal da infecção por HPV no trato genital. A infecção por HPV
é comum em ambos os sexos, sendo transmitida através do contato pele
a pele, e, portanto, o uso do preservativo não oferece proteção total. A
aplicação das vacinas contra o HPV deverá reduzir, no Brasil, a morte por
câncer de colo de útero em até 65%. São recomendadas para meninas e
mulheres de 9 a 26 anos, devendo ser administrada por via intramuscular
(IM) em três doses.
A seguir, veja o quadro resumido de todas as vacinas e as idades correspondentes em que deve ocorrer a vacinação, além dos nomes das vacinas, das
doses e das doenças evitadas por meio da administração de cada uma delas:
IDADE VACINAS
Vacina BCG
Ao
nascer Vacina hepatite B (recombinante)
Vacina adsorvida difteria,
tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e
Haemophilus influenzae B
(conjugada)
2
Vacina poliomielite 1, 2 e 3
meses (inativada)
Vacina pneumocócica
10-valente (conjugada)
Vacina rotavírus humano
G1P1 [8] (atenuada)
Vacina meningocócica C
3
meses (conjugada)

DOSES
Dose
única
Dose ao
nascer
1ª dose

DOENÇAS EVITADAS
Formas graves de tuberculose, principalmente miliar e meníngea.
Hepatite B

1ª dose

Poliomielite ou paralisia infantil

1ª dose

Pneumonia, otite, meningite e outras
doenças causadas pelo Pneumococo
Diarreia por rotavírus

1ª dose
1ª dose

Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções por Haemophilus influenzae tipo b e hepatite B

Doença invasiva causada por Neisseria meningitidis do sorogrupo C
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4
meses

5
meses

6
meses

9 meses
12
meses

15
meses

Vacina adsorvida difteria,
tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e
Haemophilus influenzae B
(conjugada)
Vacina poliomielite 1, 2 e 3
(inativada)
Vacina pneumocócica
10-valente (conjugada)
Vacina rotavírus humano
G1P1 [8] (atenuada)
Vacina meningocócica C
(conjugada)
Vacina adsorvida difteria,
tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e
Haemophilus influenzae B
(conjugada)
Vacina poliomielite 1, 2 e 3
(atenuada)
Vacina pneumocócica
10-valente (conjugada)
Vacina febre amarela (atenuada)
Vacina sarampo, caxumba,
rubéola
Vacina pneumocócica
10-valente (conjugada)
Vacina poliomielite 1, 2 e 3
(atenuada)
Vacina adsorvida difteria,
tétano e pertussis
Vacina meningocócica C
(conjugada)

2ª dose

Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções por Haemophilus influenzae tipo b e hepatite B

2ª dose

Poliomielite ou paralisia infantil

2ª dose

Pneumonia, otite, meningite e outras
doenças causadas pelo Pneumococo
Diarreia por rotavírus

2ª dose
2ª dose
3ª dose

Doença invasiva causada por Neisseria meningitidis do sorogrupo C
Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções por Haemophilus influenzae tipo b e hepatite B

3ª dose

Poliomielite ou paralisia infantil

3ª dose

Pneumonia, otite, meningite e outras
doenças causadas pelo Pneumococo
Febre amarela

Dose
inicial
Dose
Reforço

Sarampo, caxumba e rubéola

1º reforço

Pneumonia, otite, meningite e outras
doenças causadas pelo Pneumococo
Poliomielite ou paralisia infantil

1º reforço

Difteria, tétano e coqueluche

Reforço

Doença invasiva causada por Neisseria meningitidis do sorogrupo C

Vacina sarampo, caxumba, Dose
rubéola e varicela
Vacina adsorvida difteria, 2º reforço
tétano e pertussis
4 anos
Vacina poliomielite 1, 2 e 3 2º reforço
(atenuada)

Sarampo, caxumba, rubéola e varicela
Difteria, tétano e coqueluche
Poliomielite ou paralisia infantil

Vacinação Infantil - Calendário Básico de Vacinação da Criança
Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/513-sas-raiz/dapes/saude-dacrianca-e-aleitamento-materno/l1-saude-da-crianca-e-aleitamento-materno/12866-vacinas acesso em 26.11.2014
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Sobre vacinação, acesse:
https://www.casadevacinasgsk.com.br/sobre_vacinas/tipo

Sobre cada uma das vacinas da caderneta, acesse:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/197-secretaria-svs/13600calendario-nacional-de-vacinacao acesso em 08.12.2014

1.4 Fase da Adolescência
Para iniciar esse tema, creio ser importante diferenciar os termos adolescência e puberdade. A adolescência é a passagem da infância para a idade adulta,
constituindo-se como um período do desenvolvimento, enquanto a puberdade
refere-se às alterações biológicas e hormonais que possibilitam o completo
crescimento, desenvolvimento e maturação do indivíduo, assegurando a capacidade de reprodução e preservação da espécie. As alterações da puberdade
seguem uma sequência previsível e as alterações somáticas e fisiológicas dão
origem à escala da maturidade sexual ou estágios de Tanner (EISENSTEIN;
COELHO, 2008; NELSON, 2009). A adolescência processa-se em três períodos distintos: inicial, médio e tardio. A adolescência compreende a faixa etária entre 10 e 19 anos, período da vida caracterizado por intenso crescimento
e desenvolvimento, em que se manifestam transformações anatômicas, fisiológicas, psicológicas e sociais. A adolescência é um período de crescimento
rápido e de muitas modificações corporais, requerendo um aumento nas necessidades de energia e de nutrientes.
O processo do crescimento e desenvolvimento é influenciado por fatores genéticos e ambientais, fazendo-se mais evidente, na fase de adolescência, a
influência dos fatores hereditários, tais como: a época do início da puberdade;
a intensidade de determinadas características sexuais femininas (pelos pubianos, tamanho de mamas, etc.); a idade da menarca e outros. (Ver Tabela de
classificação do estado de maturidade sexual, a seguir, e figura 2).
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Tabela 1
Tabela Classificação do estado de maturidade sexual em meninas
Estágio de
maturação
(Tanner)
1
2

Pilificação Pubiana

Mamas

Infantil
Esparsos, lisos, levemente pigmentados, borda medial dos lábios

3

Infantis
Mama e papila elevadas como
um pequeno monte, aumento do
diâmetro da aréola
Aumento da mama e da aréola,
ausência de separação de contorno
Aréola e papila formam um monte secundário

Mais escuros, começando a ficar
crespos, maior quantidade
Grossos, encaracolados, abundantes, em menor quantidade que na
mulher adulta
Triângulo feminino adulto, espalhado Maduras, mamilo projetado,
até superfície medial das coxas
aréola faz parte do contorno geral
da mama

4

5

Fonte: Nelson, 2009,p. 60, vol. 1.

Figura 2: Desenvolvimento das mamas e desenvolvimento puberal, na menina.
Fonte: http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noticias/2013/04/17/noticia_saudeplena,142951/oferta-de
-profissionais-e-reduzida-dos-21-947-medicos-associados-a-s.shtml, acesso em 12.05.2015.

Nesse processo acontece a aceleração e desaceleração do crescimento esquelético, alteração da composição corporal, desenvolvimento dos sistemas respiratório e circulatório, desenvolvimento das gônadas, dos órgãos de reprodução e dos caracteres sexuais secundários. O crescimento físico acelerado na
puberdade é denominado estirão puberal ou estirão do crescimento. Portanto,
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trata-se da fase da vida, excetuando-se o primeiro ano, em que o indivíduo
mais cresce. Geralmente, a aceleração do crescimento no sexo feminino acontece nas fases iniciais da puberdade, visíveis externamente, com crescimento
das mamas, pelos pubianos, alargamento do quadril e, logo a seguir, a menarca (início da menstruação), que geralmente coincide com a fase de desaceleração do crescimento. Já no sexo masculino, usualmente a aceleração de
crescimento coincide com a fase adiantada do desenvolvimento dos genitais
(pênis e testículos), que começa aos nove anos e meio, e dos pelos pubianos
(pubarca), além de desenvolvimento de massa magra e muscular. (Ver Tabela de
classificação do estado de maturidade sexual, em meninos, e figura 3).

Tabela 2
Tabela Classificação do estado de maturidade sexual em meninos
Estágio Pilificação Pubiana
de maturação
(Tanner)
1
Infantil
2
Escasso, longos, levemente pigmentados
3
Mais escuros, começam
a encaracolar, pequena
quantidade
4
Assemelham-se aos dos
adulto, porém a quantidade é menor
5
Distribuição do adulto,
espalham-se pela superfície medial das coxas

Pênis

Testículos

Infantil
Alteração mínima/ mais
largo
Mais longo

Infantil
Escroto aumentado,
róseo
Maiores

Maior, a glande e o corpo do pênis aumentam
de tamanho
Tamanho do adulto

Maiores, escroto, escuro

Tamanho do adulto

Fonte: Nelson, 2009,p. 61 vol. 1.
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Figura 3: Desenvolvimento da genitália e desenvolvimento puberal no menino.
Fonte: http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noticias/2013/04/17/noticia_saudeplena,142951/oferta-de
-profissionais-e-reduzida-dos-21-947-medicos-associados-a-s.shtml, acesso em 11.05.2015.

A avaliação que se faz do adolescente quanto ao crescimento e desenvolvimento puberal é realizada com precisão através do controle da altura, do peso
e da maturação sexual e também através da curva de crescimento para o sexo
feminino e o masculino, nos serviços de saúde, conforme determinado pelo
Ministério da Saúde. A curva é adotada na forma de gráfico e cabe à equipe
de saúde anotar os dados do usuário. Por meio dessa curva, podemos ter informações sobre o estado nutricional, ao avaliar os dados a situá-los em estados
de desnutrição ou de obesidade, por exemplo. Por ser uma fase dinâmica e
complexa, é merecedora de atenção especial no sistema de saúde, uma vez
que essa etapa do desenvolvimento definirá padrões biológicos e de comportamentos que irão se manifestar durante o resto da vida do indivíduo. Quando
há evidências de desenvolvimento físico anormal (baixa estatura, demora ou
precocidade no aparecimento dos caracteres sexuais), o profissional de saúde
deve agendar as sessões de acompanhamento do adolescente, com intervalos
regulares, não superiores a seis meses. Devem ser investigadas a história familiar, a presença de patologias como desnutrição, parasitoses, doença crônica (EISENSTEIN; COELHO, 2008).
1.4.1 Sexualidade
Quando se fala em sexualidade, a primeira questão a ser abordada é a saúde
sexual e reprodutiva. Segundo Nelson (2009), a sexualidade é uma manifestação de dimensão psicoafetiva individual e social que transcende sua base
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biológica, o sexual. A expressão é normatizada pelos valores sociais vigentes
em determinada sociedade. Fragmentar o ser humano em partes sexuadas e
assexuadas pode ser uma limitação da sexualidade a um conceito abstrato da
mente e reduz sua expressão a uma manifestação genital ou reprodutiva. Os
tabus associados às normas sociais que repelem algumas manifestações sexuais podem gerar, nos adolescentes, sentimento de culpa, acompanhado de
preocupações, ansiedades e/ou problemas.
O autor relata que a sexualidade, na fase inicial da adolescência, a qual compreende as idades entre 10 e 13 anos, inclui não só a atividade sexual, mas
também interesses, fantasias, orientação sexual, as atitudes em relação ao
sexo e a conscientização de papéis e costumes socialmente definidos. Observa-se que, no início da puberdade, a ansiedade e o interesse em relação
ao sexo aumentam. A ejaculação ocorre por masturbação ou por poluções
noturnas, sendo também fatores de ansiedade. Atividades sexuais têm sido
relatadas antes dos 14 anos de idade. Na adolescência média, entre 14 e 16
anos, o namoro torna-se uma atividade obrigatória, como se fosse uma avaliação da capacidade de atrair o outro. Nessa fase o grau de atividades sexuais
é variável, sendo comuns o beijo e as carícias, tendo-se relatos de que cerca
de 30% das meninas e 40 % dos meninos praticaram sexo oral ou vaginal.
A experimentação homossexual é comum, entretanto não reflete a orientação
sexual final. Muitos dos adolescentes, ao definirem a orientação homossexual, têm receio de serem descobertos e geralmente têm maior risco de isolamento e depressão. Nessa fase da adolescência também começam a escolher
outros aspectos importantes da identidade sexual, incluindo as crenças sobre
o amor, honestidade e propriedade. Há maior ênfase na experiência sexual do
que propriamente nos relacionamentos. A adolescência tardia compreende as
idades entre 17 a 20 anos ou mais. Entre os 17-18 anos ocorrem os estágios
finais do desenvolvimento das mamas, do pênis e dos pelos pubianos em 95%
dos adolescentes. As alterações dos pelos persistem por vários anos, nos homens, como nos pelos da face, do tórax e início da calvície (NELSON, 2009).
No que se refere à sexualidade, em geral, os rapazes são mal informados sobre seu próprio corpo e saúde reprodutiva e, apesar da divulgação na mídia e
em outros meios (educação escolar, familiar) sobre a importância do uso de
preservativo, os homens adolescentes, ou seja, os rapazes, geralmente, delegam questões de saúde sexual e reprodutiva às mulheres. Os adolescentes
têm atitudes centradas em relação à sexualidade; falta-lhes informação sobre
a sexualidade feminina e, frequentemente, são orientados nas questões de sexualidade por seus pares masculinos, amigos, ou pares femininos, os quais
podem estar tão mal informados quanto eles. Ações educativas nas unidades
de saúde, sem que haja reprodução de discurso moralista ou que seja ocasionada inibição, devem existir, possibilitando um rompimento do tabu existente
sobre o fato de se debater sexualidade (BRASIL, 2008).
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1.4.2 Saúde reprodutiva e maternidade na adolescência
A utilização métodos contraceptivos não é considerada uma questão simples
na adolescência. Até o momento, não existe um método anticoncepcional absolutamente eficaz e desprovido de riscos ou de efeitos indesejáveis. Portanto, a escolha do método é particularizada, em função do perfil de cada adolescente, de suas condições de saúde, momento de vida e preferências. Uma
consulta com médico ou profissional de saúde habilitado é o melhor meio
para identificar os fatores de risco de determinados métodos e conhecer a situação de vida da adolescente: conhecimento a respeito de cuidados de saúde,
reprodução, métodos anticoncepcionais e, principalmente, seus pensamentos
e sentimentos a respeito de gravidez e da maternidade. É nesse primeiro contato que começa a se estabelecer o vínculo da adolescente com o serviço
de saúde. Todos os métodos anticonceptivos como os comportamentais (tabelinha, mucocervical); de barreira (preservativos); hormonais (anticoncepcionais) ou intrauterinos (DIU) podem ser utilizados na adolescência, mas
somente os de barreira protegem também das DSTs e da AIDS. Os métodos
comportamentais como tabelinha e mucocervical exigem abstinência sexual no período fértil, tornando-se, assim, pouco eficazes para a grande maioria dos adolescentes, devido à dificuldade em seguir as regras. Os métodos
hormonais ou intrauterinos exigem prescrição e acompanhamento médico. A
anticoncepção de emergência é o tipo de anticoncepção realizada imediatamente após ocorrer a relação sexual sem proteção à gravidez, para que seja
eficaz. O método anticonceptivo de laqueadura de trompas e vasectomia não
deve ser realizado nos adolescentes, por serem considerados irreversíveis e o
adolescente não possuir ainda maturidade emocional suficiente para decidir,
de forma mais definitiva, sua vida reprodutiva. Entretanto, os adolescentes
iniciam sua atividade sexual antes de obter esse tipo de assistência, o que acaba aumentando o índice de gravidez entre os adolescentes (BRASIL, 2008).
A gravidez é um período fisiológico na vida reprodutiva da mulher que se
caracteriza por modificações físicas, psíquicas e sociais, num curto espaço
de tempo. As adolescentes podem apresentar os seguintes sintomas: enjoo
matinal, vômitos ou náuseas, mamas dolorosas à palpação, ganho de peso
e amenorreia. No exame físico, achados de útero aumentado, útero ou colo
amolecidos são indícios de gravidez intrauterina. Exames confirmatórios de
sangue ou de urina B HCG (Beta HCG) após 7 dias decorridos da fertilização
devem ser feitos. Depois de confirmada a gravidez, é importante abordar os
aspectos psicossociais, ainda mais ao se considerar que a gravidez tenha sido
não intencional. Opções devem ser dadas à adolescente, conforme as leis vigentes, com caráter informativo e não de julgamento. A adolescente poderá
dispor da criança para adoção por uma família, ao nascer; criá-la com a ajuda
da própria família ou não; com a ajuda do pai ou não; com outras ajudas sociais. Outras informações importantes devem ser dadas à adolescente grávida,
tais como: informação e envolvimento dos pais da paciente e do pai da criança; estratégias para continuidade dos estudos; interrupção do uso de tabaco,
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álcool e outras drogas durante a gravidez; início do uso de suplementos de
ácido fólico, cálcio e ferro; realizar exames de DSTs; evitar medicamentos
teratogênicos. O tratamento é realizado especificamente, mas há riscos de
automedicação e complicações por infecções mais graves não tratadas, pois
os medicamentos são de vendagem livre. Reduzir a falta de adesão ao tratamento mínimo, encontrar e tratar o parceiro sexual, lidar com as questões
de prevenção e contracepção e empenhar para se preservar a fertilidade são
responsabilidades médicas (BRASIL, 2008).
1.4.3 DSTs/AIDS na infância e na juventude
Segundo Nelson (2009), as características comportamentais e fisiológicas
da adolescência predispõem essa faixa etária à aquisição de doenças sexualmente transmissíveis – DSTs – e a suas consequências adversas. Os agentes
patógenos das DSTs são transmitidos através de contatos sexuais íntimos e
muitos desses contatos infectam os adolescentes sem que estes manifestem
qualquer sintoma clínico, o que leva à propagação inadvertida por meio do
hospedeiro infectado. Pesquisas da Organização Mundial da Saúde (OMS)
mostram que homens jovens geralmente recorrem à automedicação quando
têm uma doença sexualmente transmitida (DST). Outro problema associado a
altos índices de DST entre homens adolescentes é o risco elevado de contrair
o HIV. Atualmente, um quarto das pessoas infectadas com HIV no mundo
compõe-se de homens abaixo de 25 anos. A prevenção e controle das DSTs
residem na educação, triagem, diagnóstico e tratamento precoces. O sexo oral
coloca o adolescente em risco de contrair vírus do herpes simples do tipo I,
gonorreia, sífilis, HIV e infecções por papilomavírus que, associado ao uso
de álcool e drogas, aumenta ainda mais a vulnerabilidade para contrair uma
infecção. O sexo anal também é outra fonte de infecção, pois, erroneamente,
o adolescente acredita que essa prática não oferece risco, deixando de usar
barreiras de proteção. Algumas DSTs como a sífilis, a hepatite B e a AIDS
podem ser transmitidas também através do sangue contaminado e durante a
gravidez, para o bebê, se a mãe estiver contaminada. A epidemiologia mostra
que adolescentes e adultos com menos de 25 anos de idade têm a maior prevalência de infecções gonocócica e por clamídia notificadas. As manifestações clínicas
das síndromes de DST geralmente são classificadas pela localização dos sintomas
ou pelo tipo de lesão. Alguns exemplos de DSTs, segundo Nelson (2009):
a. Uretrite - Inflamação da uretra que se manifesta pelo corrimento uretral.
A micção frequente, com urgência, e a dor escrotal são manifestações clínicas comuns. A avaliação laboratorial é a chave para a determinação dos
patógenos envolvidos;
b. Epidimite - Inflamação do epidídimo nos adolescentes masculinos. Há
aumento de volume e dor à palpação do escroto, associado a corrimento
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uretral. Pode haver associação com infecção de Escherichia coli em homens que realizam inserção anal;
c. Vulvovaginite - Infecção superficial da mucosa vaginal que se manifesta
por corrimento vaginal, com ou sem comprometimento vulvar. A presença de prurido e o odor são os diferenciais do diagnóstico. A confirmação
laboratorial deve ser realizada;
d. Doença inflamatória pélvica (DIP) - É a doença infecciosa que abrange o
trato genital superior da mulher e se caracteriza por queixa de desconforto
ou dor abdominal baixa, aguda e intensa;
e. Síndromes ulcerativas genitais - Um tipo de lesão ulcerativa em área da
mucosa exposta ao contato sexual. São vistas comumente no pênis e na
vulva, mas podem ocorrer também nas mucosas oral e retal, dependendo
da prática sexual do adolescente. A sífilis causada por Treponema pallidum e o cancro mole ou cancroide causado por Haemophilus ducrey são
os agentes que levam às síndromes ulcerativas genitais;
f. Lesões genitais e ectoparasitas - São lesões que se apresentam como proeminências na superfície do epitélio. Os vários tipos de papilovírus humanos têm baixo risco e estão associados a verrugas genitais ou a leves
anormalidades no exame citológico. Em decorrência da proximidade física no contato sexual, pode haver transmissão de ectoparasitos comuns
da área púbica como a escabiose (sarna); doenças por HIV e hepatite B
que se apresentam como assintomáticas e inesperadas nos adolescentes.
Os fatores de risco identificados na história que quase sempre resultam na
suspeita da doença, não as manifestações clínicas.
1.4.4 Outros fatores relacionados à saúde do adolescente
Vimos, nos dois tópicos anteriores, questões acerca da saúde reprodutiva e
sexual do adolescente, englobando os aspectos das DSTs. Para além dessas
áreas importantes para a saúde do adolescente, ele enfrenta também questões relacionadas às doenças crônicas, ao uso de substâncias psicoativas, à
nutrição, entre outras. Então passaremos a estudar um pouco dos principais
problemas que podem afetar o adolescente em sua saúde física e mental.
1.4.4.1 O adolescente portador de Doença Crônica
As doenças crônicas são definidas por Grossman (2008, p. 47) como aquelas que provocam no indivíduo invalidez permanente ou residual, alteração
patológica irreversível ou requerem períodos prolongados de supervisão, observação, atenção e/ou reabilitação. O diagnóstico de uma doença crônica em
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um filho adolescente provoca um impacto emocional, social e financeiro na
família, pois há custos das medicações, gastos com transporte até o serviço
de saúde, despesas com dietas especiais. Alguns aspectos relevantes devem
ser considerados no diagnóstico da doença crônica, na fase da adolescência,
como a natureza da doença quanto ao curso, prognóstico, previsibilidade dos
agravos. Uma doença de curso mais estável geralmente propicia o desenvolvimento de processos de adaptação, ao contrário daquelas caracterizadas
por grandes oscilações, dificultando a organização emocional do indivíduo.
Alguns aspectos importantes devem ser considerados como: a alteração na
mobilidade, que dificulta o desenvolvimento de autonomia e participação em
atividades esportivas e de lazer; alterações nas habilidades cognitivas e na
capacidade intelectual do indivíduo, que interferem no entendimento da doença e consequentemente no cumprimento do plano de tratamento. O aspecto
econômico, que sofre forte impacto diante do diagnóstico da doença, pode
afetar as relações familiares, criando um círculo vicioso, que prejudica o tratamento. Somam-se a esses episódios a dor e outros sintomas decorrentes da
doença, os quais despertam angústia e impotência nas famílias.
Ao estudarmos a puberdade, vimos que as principais características dessa
fase no ser humano consistem no aumento da velocidade de crescimento e
na maturação sexual. Quando ocorre uma disfunção orgânica, uma alteração
no crescimento estatural é um dos indicadores dessa disfunção, ocorrendo
retardo na velocidade de crescimento e uma baixa estatura decorrente, além
do atraso puberal, sendo esses sinais frequentes de algumas doenças crônicas.
Outro aspecto relevante enfrentado por adolescentes portadores de doenças
crônicas é a dificuldade de estabelecer ou manter os vínculos afetivos. Entre
as causas dessas dificuldades, podemos citar: a constante exigência de repouso domiciliar ou internação hospitalar, com permanências prolongadas;
limitações de atividades físicas, com prejuízos à socialização; o absenteísmo
escolar e do local de trabalho, devido às necessidades impostas pelo controle
da doença (GROISSMAN, 2008).
1.4.4.2 Dependência química e adolescência
Esse assunto é bastante atual, como também importante para a atuação do profissional de saúde pública. Uma das primeiras questões a serem estudadas é a
indagação sobre o porquê do uso de drogas pelo adolescente envolvido. Silvia
(2002) relata estudos psicológicos que mostram como a busca da identidade
pode levar o adolescente a incertezas sobre si mesmo, induzindo-o à busca do
prazer de forma imediata, à transgressão de regras sociais, à necessidade de
se sentir livre, o que muitas vezes favorece o uso indevido de drogas. São os
seguintes os fatores que aumentam essa pré-disponibilidade: a curiosidade; o
grupo social em que se está inserido ou se inserindo; a aquisição fácil da droga; o contexto familiar e situações de emoções desagradáveis, todos esses são
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alguns riscos que contribuem para o uso de drogas. Portanto, a etiologia do
abuso de substâncias pelos adolescentes é multifatorial, englobando fatores
genéticos ou familiares, influências dos companheiros, traços individuais da
personalidade, influências sociais e psicológicas. Apesar do uso de métodos
e ações de prevenção primárias, a efetividade do combate ao uso de drogas
na adolescência tem se mostrado com baixa efetividade. No entanto, para
Passos (2008), os profissionais de saúde têm a oportunidade única de intervir
na prevenção e tratamento do abuso nos problemas comportamentais, numa
fase inicial, orientando os pais no estabelecimento de limites e no controle de
seus próprios lares, aliados ao esclarecimento do comportamento de risco do
adolescente. O diagnóstico de abuso de substâncias envolve alto nível de suspeição. É preciso que o profissional de saúde aprenda a lidar com a situação
de uso de drogas entre os adolescentes, uma vez que o abuso de substâncias
está entre os problemas de saúde mais complexos e difíceis de se diagnosticar
e abordar. Segundo Silvia (2002), a escuta da história relatada, o exame físico
completo, índices elevados de suspeita e uma relação de confiança com o paciente são fundamentais para a avaliação de um adolescente que possa estar
desenvolvendo os efeitos do abuso de substâncias.
Para ampliação sobre o estudo de dependência química na adolescência, favor revisar a aula 8, no caderno didático “O trabalho socioeducativo com
famílias: possibilidades e limites”, intitulada “Fatores de vulnerabilidade na
infância e adolescência nas sociedades contemporâneas: exposição ao uso
abusivo de substâncias psicoativas (SPAs).
1.4.4.3 Nutrição na adolescência
Em decorrência da fase de crescimento rápido e das mudanças corporais, aspectos característicos da adolescência, há uma necessidade de se adequar a
quantidade e qualidade de nutrientes, a fim de se suprir, de forma efetiva, o
organismo, nesse estágio. As autoras Coelho e Eisenstein (2008) tecem algumas considerações a respeito do risco nutricional dos adolescentes, ao considerarem os seus hábitos alimentares irregulares, a substituição das refeições
por lanches rápidos, com conteúdo nutricional aquém do necessário para o
organismo, somando-se a isso a rebeldia contra o controle dos maus hábitos pela família. As autoras observam, ainda, que a frequência aumentada da
obesidade (IMC situa-se acima do percentil 85, para sexo e idade) e a ideia
de se “fazer regime para manter o corpo” constituem alguns dos fatores de
risco para o adolescente. Segundo a Organização Mundial de Saúde (1995), o
Índice de Massa Corporal – IMC – foi recomendado como um indicador a ser
levado em consideração para uma adequada avaliação das condições de saúde
e de nutrição do ser humano, incluindo-se, principalmente, os grupos sociais
mais vulneráveis como a criança e o adolescente. Calcula-se o IMC pela divisão do peso, em quilos, pela altura, em metros quadrados. Para uma adequada
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classificação do IMC, são considerados idade e sexo. Nos adolescentes, o
IMC está diretamente relacionado à quantidade de gordura subcutânea, considerando-se seu índice aumentado um indicador de risco para o surgimento
de doenças crônicas, no início da vida adulta. As autoras acrescentam que os
adolescentes devem ter uma alimentação sadia e variada, incluindo alimentos
de cada um dos três grupos básicos de nutrientes, pois cada um tem sua função. São eles:
•

Carboidratos e lipídios (açúcares e gorduras) – responsáveis pela função
energética ou calórica, garantindo a atividade do organismo e mantendo a
temperatura do corpo;

•

Proteínas – com a função de construção, sendo as responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento do organismo, incluindo a regeneração dos
tecidos;

•

Vitaminas e sais minerais – sustentam a função reguladora, ou seja, as
reações celulares e as atividades biológicas que ocorrem em todo o corpo.

Os grupos de nutrientes descritos acima devem ser divididos em três refeições
e três lanches ao dia, não existindo, no entanto, uma dieta padrão que sirva
para todos os adolescentes, mas deve haver o cuidado com horários regulares,
o que costuma ser uma dificuldade para muitos adolescentes. O importante é
que seja ingerida uma alimentação rica em proteínas, fibras, vegetais, frutas
e alimentos que contenham cálcio (leite e derivados, vegetais verde-escuros),
ferro (carne, cereais, aveia) e vitaminas (frutas, verduras, cereais).
Conforme Coelho e Eisenstein (2008), a avaliação clínica e nutricional dos
adolescentes envolve as seguintes etapas:
1. Anamnese e exame físico, considerando os dados de peso, estatura, sexo,
idade, desenvolvimento puberal, além de dados prévios de crescimento e desenvolvimento psicossocial e da dinâmica familiar.
2. História patológica pregressa e história familiar, incluindo dados de altura,
peso, idade e características do desenvolvimento puberal dos pais, irmãos,
tios e avós;
3. Anamnese alimentar e balanço de ingestão e gastos diários, incluindo atividades esportivas ou trabalho, horários de alimentação, lazer e sono;
4. Exames laboratoriais básicos como hemograma completo, velocidade de
hemossedimentação, glicemia, ureia, creatinina, dosagem de colesterol total
e suas frações, dosagem de triglicerídeos, exame simples de urina e parasitológico de fezes;
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5. Uso das tabelas de referência para avaliação dos percentis de crescimento
de altura e peso, correlacionando-os com os estágios puberais;
6. Avaliação dos índices de estatura/idade, peso/idade, peso/estatura e índice
de massa corporal para diagnósticos de casos de desnutrição, anorexia, sobrepeso, obesidade ou outros problemas nutricionais associados às doenças
crônicas;
7. Acompanhamento da velocidade de crescimento e correlação, com o ganho
ou perda de peso a cada 3-4 meses;
8. Encaminhamento para pareceres específicos ou exames complementares
de adolescentes rastreados, com risco nutricional, interrupção ou deficiências
na velocidade de crescimento e maturação puberal (COELHO e EISENSTEIN, 2008, p. 85).
O desafio do sistema de saúde é proporcionar conhecimento aos adolescentes
sobre nutrição e alimentação, adequando essa necessidade aos costumes e
hábitos de cada comunidade.

Imagem corporal: Crenças descritivas e de avaliação sobre a própria aparência corporal. A imagem corporal é como o corpo se apresenta para nós, ou
seja, como vemos a nós mesmos. Essa imagem será influenciada pelo meio
em que vivemos e pelas situações que enfrentamos.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem_corporal, acesso em 04.11.2014.

Imunodeprimido: É a diminuição da função do sistema imunológico. Vulgarmente, essa condição é chamada de baixa de defesas.
http://www.idealdicas.com/imunodepressao/,acesso em 04.11.2014.

Dimensão Psicoafetiva: Corresponde aos fatores psicológicos sobre os quais
não é possível falar sem levar em consideração as disposições biológicas e
socioculturais do indivíduo.
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Leia: O livro “Sexo e juventude: como discutir sexualidade em casa e na
escola”, de Carmen Barroso e Cristina Bruschini (São Paulo, Brasiliense,
1985), apresenta textos sobre a anatomia e a fisiologia sexual humana – masturbação, namoro, papéis sexuais, aborto, homossexualismo, etc.

Veja o filme “Tudo o que você sempre quis saber sobre sexo e tinha medo de
perguntar”, com direção de Woody Allen (EUA, 1972).

Resumo

Nessa aula estudamos:
1. Definições dos termos crescimento e desenvolvimento;
2. Os padrões definidos e previsíveis no crescimento e no desenvolvimento
(universais e básicos);
3. Fases do desenvolvimento cognitivo, motor, físico e social, na infância,
em suas três etapas ou estágios: a primeira infância ou desenvolvimento
do lactente (1 mês até os 2 anos de idade), a segunda infância ou etapa
pré-escolar (dos 2 aos 6 anos) e a terceira infância ou fase escolar (dos
6 anos até o início da puberdade);
4. A vacinação da criança, os tipos de vacinas e as doenças evitadas através
da vacinação;
5. Adolescência (Maturação sexual, Saúde Reprodutiva e Maternidade, Doenças Sexualmente Transmissíveis – DSTs – e outros fatores relacionados
à saúde do adolescente, tais como: doenças crônicas, dependência química e nutrição).
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1. Monte um quadro resumindo as fases do desenvolvimento humano, na
primeira, segunda e terceira infâncias, com as principais aquisições cognitivas, físicas e sociais.
Fase

Aquisições
Cognitivas

Aquisições Físicas

Aquisições
Sociais

Primeira
Infância

Segunda
Infância

Terceira
Infância

2. Diferencie e explique os termos adolescência e puberdade.
3. Quais as medidas a serem tomadas para diminuir o índice de DSTs entre
os adolescentes?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 2 - Assistência de enfermagem nas patologias congênitas na criança - parte I

Introdução
Nessa aula vamos estudar o funcionamento dos sistemas que fazem parte do
organismo humano e suas disfunções (patologias). Esse estudo é importante, pois, através dele, poderemos compreender como atuar conforme as diversas
particularidades apresentadas pela criança e pelo adolescente quando manifestam
quaisquer das disfunções do organismo e quais ações em saúde são garantidas
pelo Sistema Único de Saúde – SUS – para prevenção e tratamento das doenças.
O setor de saúde tem a tarefa específica de garantir o direito à vida, o acesso
irrestrito de crianças e adolescentes, por meio de serviços, ações, programas
e projetos que visem garantir ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde, através do Sistema Único de Saúde, contribuindo para o seu desenvolvimento saudável e harmonioso. De acordo com a Portaria n° 154, de 24 de
janeiro de 2008, que criou os Núcleos de Apoio de Saúde da Família – NASF
–, por meio dos quais o trabalho desenvolvido pelos profissionais deve ser
realizado em conjunto com as Equipes de Saúde da Família vinculadas, os
núcleos não terão agenda aberta para atendimento, já que não constituem porta de entrada do sistema. A promoção de saúde, a prevenção e a assistência
clínica da maioria das necessidades de saúde da população de determinado
território se produzem, abrangendo a grande complexidade cultural, social,
econômica e emocional, e as abordagens biomédicas e suas respectivas tecnologias não atingem todas as necessidades dos usuários. Os profissionais do
NASF constroem referenciais, métodos e instrumentos, deslocando olhares
do campo individual para o coletivo, da doença para a saúde. Têm-se como
desafio principal o trabalho interdisciplinar e as dificuldades a serem enfrentadas no processo de trabalho dos profissionais do NASF, que deve ser desenvolvido por meio do apoio matricial, com a criação de espaços coletivos
de discussões e planejamento (ALMEIDA; SABATÉS, 2008).
Na hospitalização da criança, os pais, geralmente, têm reações de responsabilização diante da doença da criança, duvidando de suas competências enquanto cuidadores. Ao fazerem uma avaliação da dinâmica familiar, acabam
percebendo que, muitas vezes, os fatos que levam ao adoecimento e hospitalização poderiam ser evitados. Assim, o sentimento de culpa é intensificado ao
vivenciarem uma situação de incompetência no alívio da dor física e emocional da criança. Frequentemente, a falta de informação sobre os procedimentos
hospitalares no tratamento da doença, sobre as regras da instituição hospitalar, do curso de internação e a sensação de serem indesejados pela equipe de
saúde, por sentirem receio de fazer perguntas, tirar as dúvidas há aumento
da sensação de descontrole sobre a hospitalização da criança (ALMEIDA;
SABATÉS, 2008).
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A presença da mãe ou parente próximo com quem a criança tenha um bom
vínculo afetivo, no entanto, é importantíssima para que ela tenha uma boa
resposta ao tratamento durante a hospitalização. A equipe de enfermeiros,
despertada pela consciência na prática de enfermagem e alicerçada em teorias e pesquisas na área, segundo Almeida e Sabates (2008, p. 252), “tem um
compromisso e obrigação de incluir as famílias nos cuidados de saúde”. Desse modo, os profissionais de saúde, no ambiente hospitalar, ao se depararem
diariamente com as manifestações emocionais dos pacientes e familiares, são
igualmente os instrumentos para proporcionarem alívio das tensões que constituem os seus momentos de maior vulnerabilidade. A equipe de enfermagem,
em especial, exerce a função social ao detectar problemas reais e potenciais
(educação para manutenção da saúde) e pode influenciar, de forma positiva, o
alcance dos resultados esperados na cura ou minimização da doença da criança hospitalizada (ALMEIDA; SABATÉS, 2008).
2.1 Disfunção respiratória
Para compreender o funcionamento do Sistema Respiratório, vamos inicialmente conhecer um pouco sobre ele, suas funções, os órgãos que dele fazem
parte para, depois, conhecer os problemas respiratórios. Acredito que, assim,
ficará mais fácil conhecer e entender as principais disfunções observadas na
criança e no adolescente.

Figura 4: Sistema Respiratório Humano.
Fonte: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/Respiracao.php, acesso em 10.11.2014.

Observando-se a figura 4, podemos perceber que o Sistema Respiratório Humano é formado por fossas ou cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e
pulmões (onde se encontram os brônquios, bronquíolos e alvéolos). Esse
sistema passou a funcionar tão logo você nasceu. Ao chorar, seus pulmões se
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encheram de ar pela primeira vez, fazendo esse caminho desde o nariz, através das fossas nasais, até os pulmões. Isso acontece cerca de treze vezes por
minuto no seu organismo, sem descanso. A respiração consiste em inspirar o
ar contendo o gás oxigênio. Ao entrar pelas cavidades nasais, o ar é aquecido,
filtrado e umedecido, seguindo pelas vias aéreas até chegar aos pulmões. Nos
pulmões existem os alvéolos, que são sacos de células achatadas, rodeados
por capilares sanguíneos onde se dão as trocas gasosas ou hematose. O oxigênio passa dos capilares para o sangue e, ao se combinar com a hemoglobina (proteína existente dentro dos glóbulos vermelhos do sangue), realiza
a hematose, com esse oxigênio chegando a todas as células do corpo. O gás
carbônico do sangue, proveniente de todas as partes do corpo humano, passa
pelos alvéolos pulmonares, segue pelas vias respiratórias até ser expirado, ou
seja, expulso do organismo. Portanto, os dois processos acontecem o tempo
todo, ao mesmo tempo: o gás oxigênio sai dos alvéolos e vai para o sangue; o
gás carbônico faz o caminho inverso, sai do sangue e entra nos alvéolos, sendo levado para fora do organismo. A ventilação pulmonar é um mecanismo
em que há aumento do volume da caixa torácica quando há a inspiração do ar
(entrada de ar) e, no movimento de expiração (saída do ar), há a diminuição
do volume da caixa torácica (BRÖCKELMANN, 2011).
Depois disso, é possível que se tenha noção do que vem a ser uma disfunção
respiratória? O próprio nome já diz algo, respiração que não está em suas funções normais. A disfunção respiratória, de acordo com a versão beta de Classificação Internacional para a prática de Enfermagem, citada por Almeida e
Sabates (2008, p. 253), “deve ser entendida como a situação em que a respiração e ventilação pulmonar ocorrem de maneira anormal”. Além da função
respiratória diminuída, outros fatores como condições ambientais do domicílio, exposição à fumaça de cigarro e aglomerações de pessoas predispõem as
crianças, principalmente aquelas que nasceram com baixo peso, desnutridas,
crianças com história de desmame precoce, vacinação incompleta e internações repetidas, a doenças respiratórias (ALMEIDA; SABATÉS, 2008). Em
geral, a disfunção respiratória está presente nas Infecções Agudas do Trato
Respiratório Superior (IRA’s) e afetam a maioria das crianças até os 5 anos de
idade, sendo as crianças até os 2 anos as mais susceptíveis a essas infecções,
devido ao fato de a imunidade e os órgãos ainda não estarem totalmente maduros, ou pelo motivo de, na gestação, não terem tido sua formação adequada,
gerando malformação, o que impede o aparelho respiratório de realizar suas
funções de forma plena. As Infecções do Trato Respiratório Superior atingem
as estruturas acima da laringe, quais sejam: a otite média aguda (inflamação
do ouvido médio); amigdalite; nasofaringite aguda e rinite. Na otite média a
criança pode apresentar-se chorosa, agitada, inquieta, balançando a cabeça de
um lado para o outro, com perda de apetite. Na otite média crônica pode haver
a perda da audição, dificuldades de comunicação e presença de zumbido ou
vertigem. Crianças alimentadas com leite materno apresentam menor incidência de otite. O tratamento é feito à base de antibióticos por via sistêmica,
associado à aplicação de calor seco local, especialmente nos casos em que
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há supuração aliada a substâncias analgésicas e antitérmicas para a redução
das temperaturas altas e também do desconforto na criança. Nos casos mais
graves, pode ser necessária a incisão cirúrgica do tímpano para drenagem
de secreção. A amigdalite é a inflamação das amígdalas e geralmente ocorre
junto com uma faringite (inflamação da faringe). Os agentes causadores da
amigdalite podem ser vírus ou bactérias. Clinicamente, pode ser observado
aumento das amígdalas por edema, obstruindo a passagem de ar e de alimento, causando dificuldades para engolir e respirar. Os sinais mais frequentes da
presença de amigdalite são: hipertemia (aumento da temperatura); anorexia;
halitose; respiração pela boca, com sensação de sequidão e irritação da mucosa, entre outros. O tratamento da infecção viral é sintomático, mas, quando a
infecção é causada por bactérias, o tratamento exige o uso de antibiótico. Nos
casos mais graves há necessidade da retirada das adenoides e das tonsilas palatinas. A nasofaringite aguda é equivalente ao resfriado comum, provocado
por numerosos vírus diferentes ou por bactérias estreptococos. Os sintomas
apresentados são: febre; inquietude; irritabilidade; agitação; espirros; vômitos; diarreia; ressecamento e irritação do nariz e da faringe; dores musculares;
sensação de calafrios; tosse; corrimento e obstrução nasal. O tratamento geralmente é feito em casa, de acordo com os sintomas apresentados, incluindo
antitérmicos, descongestionantes nasais, sedativos da tosse e repouso (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
As Infecções do Trato Respiratório Inferior são aquelas que atingem as estruturas abaixo da laringe, incluindo a traqueia, os brônquios, os bronquíolos
e os alvéolos. As infecções ocasionadas são a bronquite, a pneumonia (viral,
atípica, bacteriana), a asma e a insuficiência respiratória. A bronquite é a inflamação das grandes vias aéreas, está associada a uma IRA e tem como causa
primária os vírus. Inclui, entre os sintomas, tosse seca e improdutiva. (Ver
figura 5.) Com a progressão da doença, surge respiração ruidosa, dor torácica,
falta de ar, náuseas, vômitos e febre. O tratamento é sintomático, tendo como
objetivo diminuir a febre e umidificar as secreções.

Figura 5: Sistema respiratório com bronquite. Presença de excesso de muco.
Fonte: http://www.fisioterapiaparatodos.com/p/doencas-respiracao/sintomas-bronquite/, acesso em 11.11.2014.
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A pneumonia é uma inflamação do pulmão, a qual dificulta as trocas gasosas. São classificadas, de acordo com a forma clínica e o agente etiológico,
em: virais, atípicas, bacterianas ou por aspiração de substâncias estranhas. A
pneumonia viral ocorre mais frequentemente que as virais, em crianças de todas as idades. Clinicamente, as crianças podem apresentar febre, tosse, rinite,
acompanhadas por cianose e fadiga respiratória, indisposição, prostração e
presença de ruídos respiratórios (sibilos difusos). O tratamento é sintomático, incluindo medidas para promover a oxigenação, fisioterapia respiratória, drenagem postural, uso de antitérmicos e ingestão de líquidos (COLLET;
OLIVEIRA, 2002). conforme Bröckelmann (2011), a asma, doença respiratória crônica comum na infância, é caracterizada por estreitamento das vias
respiratórias, gerando déficit de oxigenação nas células. (Ver figura 6). Pode
ter como causa alergia a pólen, ácaros ou pós, ou mesmo intensos exercícios
físicos ou infecções. A asma pode ter como sintomas a tosse, falta de fôlego,
chiados e taquicardia, causando altos índices de hospitalização, assim como
passagens pelos serviços de pronto-atendimento pediátrico, consultórios médicos e serviços de assistência primária à saúde.

Figura 6: Vias respiratórias: normal e com crise asma.
Fonte: http://asmatico-chiado.blogspot.com.br/, acesso em 11.11.2014.

A tuberculose é uma doença respiratória contagiosa, causada pela bactéria
Mycobacterium tuberculosis. Ao espirrar ou tossir, a pessoa infectada libera
microrganismos patogênicos no ar, contagiando as pessoas que estão próximas. A pessoa portadora de tuberculose apresenta sintomas de fadiga, perda
de massa muscular, febre baixa, tosse, dor no tórax e escarro com sangue,
sendo esse último sintoma apresentado nos casos mais avançados da doença. Já os resfriados e gripes são doenças do sistema respiratório, causadas
por vírus, e têm como sintomas a coriza (secreção nasal), espirros e irritação
da garganta, dores musculares, febre e calafrios (BRÖCKELMANN, 2011).
Além dos cuidados relacionados às doenças respiratórias, a assistência em enfermagem caracteriza-se por: observar continuamente o padrão respiratório;
desenvolver assistência adequada em caso de parada respiratória; monitorar
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a oximetria; desenvolver cuidados de oxigenoterapia; manter equipamentos
para a ventilação artificial que estejam acessíveis e em condições adequadas
de utilização; disponibilizar medicação de urgência (COLLET; OLIVEIRA,
2002).
2.2 Disfunção digestória
A função gastrointestinal funciona de formas várias, de acordo com as fases de vida do ser humano. Os movimentos oral e faringiano, coordenados e
necessários para a deglutição de sólidos, desenvolvem-se nos primeiros meses de vida. As complicações do refluxo gastroesofágico incluem: falha no
desenvolvimento, doença pulmonar (apneia ou pneumonite por aspiração) e
esofagite com suas sequelas (NELSON, 2009).
2.2.1 Disfagia
A disfagia é definida como a dificuldade de deglutir, que pode ser causada
por um defeito estrutural ou um distúrbio de motilidade, causando obstáculo
para o bolo alimentar. A deglutição é um processo complexo que começa na
boca, com a mastigação e lubrificação do alimento, o qual é transformado em
bolo alimentar, sendo empurrado para a faringe pela língua. O bolo alimentar
passa pela faringe rapidamente e requer uma proteção (para não entrar na via
respiratória evitando uma parada da respiração), depois passa pelo esôfago
e, do esôfago, vai para o estômago. Defeitos estruturais surgem a partir de
um processo obstrutivo no esôfago (estenose), de uma membrana esofágica
ou de um tumor. A obstrução extrínseca é mais frequentemente causada por
um anel vascular. A criança pode ser capaz de apontar o nível do tórax onde
ocorre o atraso da passagem do bolo alimentar, o nó supraesternal. As anomalias dos músculos envolvidos no processo de ingestão, sua inervação, força
ou coordenação, estão associados à disfagia de transferência em lactentes e
crianças, sendo, na maioria das vezes, parte de um problema neurológico ou
muscular mais generalizado (botulismo, difteria, doença neuromuscular). Os
distúrbios primários de motilidade que causam deficiência da função peristáltica e disfagia são raros em crianças (NELSON, 2009).
2.2.2 Regurgitação
A regurgitação é entendida como o resultado de refluxo gastroesofágico, comum no primeiro ano de vida, podendo ocorrer várias vezes ao dia. É o movimento ocorrido sem um esforço do conteúdo do estômago, que vai para o
esôfago e a boca. A regurgitação é resultado de um esfíncter esofágico inferior incompetente, ou imaturo, em lactentes. Geralmente a regurgitação desae-Tec Brasil
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parece, em 90% dos casos, aos 12 meses de idade. Se persistir, é considerada
patológica e não mais de desenvolvimento, merecendo atenção especial e tratamento (NELSON, 2009).
2.2.3 Anorexia
O hipotálamo é a estrutura responsável pelo comando de fome e saciedade. Nervos aferentes do trato gastrointestinal para os centros cerebrais são
determinantes da anorexia, que caracteriza doenças do estômago e intestino
(NELSON, 2009).
2.2.4 Vômitos
Segundo Nelson (2009, p. 1529), os vômitos são um processo reflexo, altamente coordenado, que pode ser precedido de aumento de salivação e começa com ânsia de vômito involuntária. Uma violenta descida do diafragma,
juntamente a constrição dos músculos abdominais e o relaxamento da cárdia
gástrica, forçam o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago. A avaliação
laboratorial baseia-se em anamnese e exame físico, podendo incluir: endoscopia, radiografia com contraste, ressonância magnética cerebral e estudos
metabólicos (lactato, amônia). O tratamento inclui hidratação e medicamento
indicado para o controle da náusea e do vômito, com prevenção possível por
meio de medicação antienxaqueca como, por exemplo, a amitriptilina ou cicloheptadina (NELSON, 2009).
2.2.5 Diarreia
Segundo Collet e Oliveira, 2002, a diarreia é um sintoma que pode resultar de
distúrbios que comprometem a digestão, a absorção e a secreção, com a perda
excessiva de líquidos e eletrólitos nas fezes. Pode ser identificada levandose em consideração o número aumentado de evacuações, a consistência das
fezes com aumento do conteúdo líquido, e fezes tendem a apresentar cor esverdeada, além da presença de muco ou sangue.
A maior parte do volume do líquido intestinal é absorvida no intestino delgado, por isso os distúrbios que interferem na absorção, no intestino delgado,
tendem a produzir diarreia volumosa. A disenteria caracterizada por aumento do volume líquido, fezes sanguinolentas com muco, tenesmo e urgência
são sintomas da colite (inflamação do cólon). A patogênese da maior parte
dos episódios de diarreia tem como fatores causais anormalidades secretoras,
osmóticas, de motilidade ou uma combinação destes (NELSON, 2009). Segundo Collet e Oliveira (2002), as diarreias podem ser agudas ou crônicas,
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inflamatórias ou não inflamatórias e quando relacionadas com o processo inflamatório do intestino, costumam ser descritas como gastroenterite, sendo
suas principais complicações, a desidratação e a desnutrição. Os fatores que
predispõem a criança a uma diarreia são: idade – quanto mais nova, mais
suscetível; desnutrição ou debilitação por doenças; deficiência imunológica;
ingestão de água não potável; falta de higiene e preparo inadequado de alimentos. Há ainda outros fatores como: processo inflamatório de origem infecciosa;
reação tóxica à ingestão de venenos; exageros dietéticos e uso de antibióticos.
A avaliação diagnóstica é realizada por história clínica, através do histórico
nos casos de alergia a alimentos novos introduzidos na alimentação da criança
e existência de patógenos entéricos. Na diarreia leve, estão presentes poucas
evacuações diárias de fezes amolecidas ou líquidas e, geralmente, a desidratação é ausente. Na diarreia moderada, ocorrem várias evacuações diárias de
fezes amolecidas ou líquidas, temperatura normal ou elevada, vômitos, agitação e irritabilidade, e a criança não ganha peso. As diarreias graves se caracterizam por evacuações numerosas ou contínuas, desidratação de moderada a
grave, expressão flácida ou enrugada, choro fraco, criança irritável ou letárgica. Persistindo a diarreia, a criança perde peso, pode apresentar sangue nas
fezes, respiração profunda, agitação e redução do débito urinário podem indicar complicações do quadro clínico da criança. Exames laboratoriais devem
ser realizados quando a criança apresenta desidratação moderada à grave. O
exame de fezes com procura de leucócitos polimorfonucleares possibilita a
diferenciação entre infecções bacterianas e virais.
O objetivo da terapêutica é corrigir o equilíbrio eletrolítico, reidratando a
criança via oral, inicialmente, e, caso a criança seja incapaz de ingerir quantidades suficientes de líquido, a terapia com líquidos parenterais deve ser iniciada, geralmente com soro glicosado e, posteriormente, com hidratação para
tratar a causa subjacente da diarreia, realizando terapia antimicrobiana. A assistência de enfermagem tem como objetivos manter a hidratação adequada
da criança, manter a nutrição de acordo com a faixa etária e tomar medidas
para aliviar a sintomatologia da doença, evitando-se a transmissão da infecção (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
2.2.6 Constipação
De acordo com Collet e Oliveira (2009, p. 183), a constipação é a eliminação
não frequente de fezes, essas de consistência firme e endurecida ou de pequenas massas endurecidas com sintomas associados, tais como: dificuldade na
evacuação, evacuação de fezes com raias de sangue e desconforto abdominal.
As autoras acrescentam que a constipação pode ser secundária a uma variedade de distúrbios orgânicos do trato gastrointestinal, como, por exemplo:
estenoses; ânus ectópico; associação a distúrbios sistêmicos como hipotireoi-
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dismo ou hipertireoidismo; excesso de vitamina C. A constipação pode ainda estar associada ao uso de fármacos como antiácidos, agentes diuréticos,
anti-histamínicos e opiáceos e à suplementação de ferro. Lesões na medula
espinhal podem provocar perda do tônus e das sensações retais. Nas crianças
entre 1 e 3 anos de idade, a constipação geralmente está associada a mudanças
nos hábitos alimentares, mas, em caso de presença de sintomas como vômitos, distensão, dor abdominal, deve haver maior investigação. Na idade escolar, a constipação na criança é comum, em razão de mudanças ambientais:
deixa o lar e vai para a escola, onde há pouca privacidade, além do estresse da
mudança, que pode causar constipação. O tratamento consiste em um plano
para manter o intestino relativamente vazio e adequada dieta como preventivo de constipação. Pode-se usar enemas (introdução de líquido no ânus para
lavagem, purgação ou administração de medicamentos através de uma sonda
retal), supositórios ou outras soluções com indicação clínica, paralelamente
à ingestão de líquidos, e dieta rica em fibras (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
2.3 Disfunção hematológica
Para identificação da disfunção hematológica é imprescindível conhecer a
história da doença, com dados obtidos a partir do relato dos pais ou responsáveis, quais sejam: falta de energia da criança e do adolescente, consumo de
alimentos pobres em ferro, infecções frequentes e sangramento difícil de ser
controlado. Entre as doenças hematológicas, a mais frequente em lactentes
e em crianças entre 6 e 24 meses e, nos adolescentes, durante o estirão, é a
anemia ferropriva (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
Vamos explicar, a seguir, um pouco mais sobre as disfunções hematológicas:
2.3.1 Anemias
Segundo os autores Collet e Oliveira (2002), o termo anemia refere-se a uma
condição caracterizada pela redução na contagem de hemácias e/ou concentração de hemoglobina abaixo da faixa normal. Com essa baixa, diminui-se
a capacidade de transporte de oxigênio do sangue e, consequentemente, os
tecidos passam a ficar com oxigênio reduzido. A anemia não é uma doença
em si, mas uma condição do organismo, em decorrência de outra(s) doença(s) subjacente(s). Quando a anemia se desenvolve lentamente, a criança
ou adolescente inicialmente se adapta ao declínio do nível de hemoglobina.
No entanto, com o decorrer do processo de anemia, a viscosidade do sangue
fica comprometida, devido à concentração reduzida de hemácias, havendo
uma diminuição da resistência periférica, com menor quantidade de sangue
retornando ao coração, podendo ocorrer o sopro. Além do sopro, pode ser
observada uma sobrecarga cardíaca que pode levar a uma insuficiência car-
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díaca. As manifestações clínicas podem ser gerais como: fraqueza muscular;
fadiga; palidez; anorexia; pica ou pagofagia (vontade de comer coisas estranhas como barro, gelo ou argila); algumas alterações do SNC como cefaleia,
tontura, desmaio, irritabilidade, inquietude, raciocínio lento, diminuição do
tempo de concentração, apatia e depressão; choque/anemia por perda sanguínea (perfusão periférica deficiente, pele úmida e fria, pressão arterial e
venosa central baixas, com aumento da frequência cardíaca). No entanto, para
adequado diagnóstico, o hemograma com a contagem diminuída de hemácias
e redução dos níveis de hemoglobina e hematócrito é a melhor evidência
da comprovação da existência da anemia. As anemias são classificadas com
base na etiologia, que se manifesta por depleção (redução) de eritrócitos e/ou
hemoglobina, e na morfologia, em que há alterações das características das
hemácias (tamanho, forma e/ou coloração) (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
A classificação da anemia, de acordo com a etiologia, pode ser:
a. Quanto à perda excessiva de sangue (hemorragias);
b. Quanto à destruição ou hemólise dos eritrócitos;
c. Quanto à diminuição ou comprometimento da produção de eritrócitos ou
de seus constituintes (insuficiência medular ou deficiência de nutrientes
como o ferro).
A classificação da anemia, quanto à morfologia:
a. Quanto ao tamanho das células: normócitos (tamanho normal); micrócitos (menor que o normal); macrócitos (maior que o normal);
b. Quanto à forma dos eritrócitos: poiquilócitos (célula de forma irregular);
esferócitos (células globulares); drepanóticos (células falciformes);
c. Quanto às características corantes ou à coloração: refletem a concentração de hemoglobina em quantidade normal – normocrômica ou quantidade reduzida- hipocrômica.
O tratamento clínico da anemia tem por objetivo reverter o quadro, eliminando a causa subjacente, compensando, também, a deficiência de sangue
com reposição do volume intravascular, havendo terapia intravenosa, repouso no leito e oxigenoterapia. A assistência de enfermagem inclui cuidados
na preparação da criança para exames diagnósticos, diminuição das necessidades teciduais de oxigênio; verificação de sinais vitais e de esforço como,
por exemplo: a taquicardia, palpitações; cuidados com a administração da
oxigenoterapia; administração do hemoterápico específico para cada caso e
propiciar o aconselhamento nutricional aos pais ou responsáveis em relação à
oferta alimentar de ferro (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
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2.3.1.1 Anemia ferropriva
Segundo Collet e Oliveira (2002) anemia ferropriva é o tipo de anemia causada por suprimento inadequado de ferro, podendo ocorrer por diversos fatores
que diminuem esse suprimento, reduzem sua absorção, aumentam as necessidades de ferro do organismo ou afetam a síntese de hemoglobina. Exemplos
desses fatores são: a hemorragia severa; a incapacidade orgânica de absorção
do ferro recebido; a exigência excessiva do crescimento ou a dieta inadequada. Durante o último trimestre da gravidez, o ferro transfere-se da mãe para o
feto, ficando armazenado nos eritrócitos circulantes, no fígado, no baço e na
medula óssea fetal, sendo esses locais reservas suficientes para aproximadamente seis meses de vida, no bebê a termo, e em torno de 3 meses, nos prematuros e gemelares. Após esse período, há necessidade de complementação da
dieta alimentar com ferro, tendo por objetivo evitar a depleção das reservas,
o que levaria à anemia ferropriva.
As manifestações clínicas deste tipo de anemia são: palidez, irritabilidade,
anorexia, pagofagia, excesso de peso, leve murmúrio cardíaco audível, diminuição da atividade de enzimas e baço aumentado. Podem ser ainda observados: capacidade de atenção, vivacidade e o aprendizado afetado. O objetivo do tratamento é aumentar a quantidade de ferro suplementar, fornecido
à criança por meio de dieta e administração de suprimentos orais de ferro.
A assistência da enfermagem consiste na orientação à família em relação à
dieta e à administração de ferro, sua posologia, orientações quanto à ingestão
de frutas cítricas (suco, etc.), a fim da melhorar a absorção de ferro. Devese orientar também os familiares quanto a possíveis vômitos e/ou diarreia.
Quando há necessidade de administração de ferro intramuscular, este deve
ser injetado profundamente, proibindo-se massagear o local após aplicação
da injeção. A administração intravenosa é perigosa, devido a reações adversas
como a anafilaxia, tornando-se, portanto, necessária uma cuidadosa observação (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
2.3.1.2 Anemia falciforme
Esse tipo de doença é um defeito herdado na formação da hemoglobina, com
predominância na população negra. As hemácias são caracterizadas por terem
o formato de foice, sendo já existentes no final da lactância. As manifestações
resultam da: a) obstrução causada pelos eritrócitos falciformes (ocorre emaranhamento das células, bloqueando a microcirculação e vasoclusão, o que
causa hipóxia local, isquemia tecidual e morte celular) e b) destruição dos
eritrócitos de forma aumentada. Entre as manifestações clínicas, podem ser
observadas: retardo no crescimento, anemia crônica, possível maturação sexual tardia, susceptibilidade acentuada a sepse. Além dessas, ocorrem outras
manifestações: a crise vasoclusiva, a crise de sequestro, a crise aplásica e a
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crise hiper-hemolítica. A crise vasoclusiva inclui manifestações como dor e
isquemia nas áreas afetadas; na crise de sequestro, há acúmulo de sangue no
fígado e baço, com diminuição do volume sanguíneo e choque; na crise aplásica, há diminuição da produção de hemácias, resultando em anemia profunda o que pode desencadear uma série de infecções; na crise hiper-hemolítica,
ocorre aceleração de destruição de hemácias, caracterizada por anemia, icterícia e reticulocitose. Os objetivos do tratamento consistem em evitar condições que aumentem o fenômeno de falcização, o que ocasiona várias sequelas
patológicas, e em tratar as emergências médicas das crises falciformes. Como
preventivo, deve-se manter a hemodiluição. O tratamento da crise é realizado
com repouso no leito, a fim de minimizar consumo de energia e oxigênio, hidratação via oral e intravenosa, reposição eletrolítica, analgesia, reposição de
sangue e antibioticoterapia para infecções existentes. A terapia com oxigênio
deve ser de curto prazo, a fim de se evitar depressão da medula e agravamento
da anemia. O objetivo geral da assistência de enfermagem é avaliar a criança e
o adolescente quanto aos sistemas que possam ser afetados pela obstrução circulatória, através do monitoramento de sinais vitais, neurológicos, visão e audição,
sistemas respiratório, gastrointestinal, renal e musculoesquelético, como também monitorar o local e a intensidade da dor (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
2.3.1.3 Anemia aplásica
Esse tipo de anemia, segundo Collet e Oliveira (2002), caracteriza-se pela
redução simultânea de todos os elementos figurados do sangue, ou seja, pela
anemia profunda, pela leucopenia e pela trombocitopenia, enquanto a anemia hipoplásica vai se caracterizar pela depleção profunda de eritrócitos, com
contagem normal ou com ligeira diminuição dos leucócitos e plaquetas. Pode
ser congênita, sendo a síndrome de Falconi o distúrbio mais notado. Ainda
assim, esse distúrbio é raro, sendo caracterizado pela pancitopenia (mau funcionamento da medula óssea, o que diminui a produção de células sanguíneas
ou leva à formação de células defeituosas) e pigmentação castanha da pele,
devido à deposição de melanina, associada a múltiplas anomalias congênitas dos sistemas musculoesquelético e geniturinário. Pode ser também adquirida, sendo associada a prognóstico mais sombrio, com evolução rápida
e tendendo a ser fatal. As causas mais comuns da anemia aplásica adquirida
são: infecção por parvovírus humano (HPV), hepatite ou infecção maciça,
irradiação, antibióticos e quimioterápicos, substâncias químicas industriais e
domésticas (verniz, benzeno e derivados); infiltração e substituição dos elementos mieloides (leucemia e linfomas), podendo ser ainda idiopática, ou
seja, sem identificação de uma causa precipitante. O início das manifestações
é caracterizado por anemia, leucopenia e contagem diminuída de plaquetas.
O tratamento objetiva restaurar a função da medula óssea e envolve duas
abordagens principais: a) restaurar a função da medula óssea com abordagens
de terapia imunossupressora, para suprimir as respostas autoimunes associa-
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das, sem provocar supressão da medula óssea; b) reposição da medula óssea
por meio de transplante. Os cuidados em enfermagem envolvem preparação
da família da criança ou adolescente para os procedimentos diagnósticos e
terapêuticos, prevenção de pancitopenia grave, apoio emocional em termos
de evolução fatal; criteriosidade nos cuidados com acessos venosos, devido
a uma suscetibilidade a infecções, e também com efeitos colaterais, pelo uso
de quimioterápicos.
2.3.2 Talassemia
Segundo Collet e Oliveira (2002), o termo talassemia é aplicado a uma variedade de distúrbios hematológicos hereditários, caracterizados por deficiência na taxa de produção de globina na hemoglobina, sendo a B-talassemia
(Betatalassemia) a mais comum delas. Ocorrem na forma heterozigota, ou
talassemia minor ou de caráter talassêmico, que produz anemia microcítica
leve; talassemia intermediária que se manifesta com esplenomegalia e anemia
entre moderada a grave; forma homozigótica ou talassemia major ou anemia
de Cooley, que resulta em anemia grave, insuficiência cardíaca e morte, caso
a criança não receba suporte transfusional. As manifestações clínicas das Btalassemias são: anemia (antes do diagnóstico); febre inexplicável, alimentação deficiente, aumento acentuado do baço; anemia progressiva com sinais de
hipóxia crônica; características como estatura baixa, maturação sexual tardia,
aparência bronzeada e sardenta; alterações ósseas em crianças de mais idade,
quando não tratadas, acarretando cabeça aumentada, bossa frontal e parietal,
proeminente ponta do nariz achatada ou deprimida, aumento da mandíbula,
protrusão do lábio e dos incisivos e aparência mongoloide dos olhos.
O tratamento da talassemia visa: manter níveis suficientes de hemoglobina,
evitando-se, assim, a expansão da medula óssea e as consequentes deformidades ósseas; fornecer número de hemácias suficientes para manter crescimento e atividades físicas normais. O tratamento tem como base a transfusão
sanguínea, a fim de favorecer o bem-estar físico e emocional ao portador de
talassemia. A complicação decorrente de transfusões frequentes é a deposição
de ferro nos tecidos corporais, necessitando-se de agentes quelantes de ferro
para minimizar esse efeito. O quadro que evolui para óbito consiste em cardiopatia induzida pelo ferro, seguida de infecção, hepatopatia e neoplasia. As
metas de cuidados da enfermagem incluem promoção e aceitação de transfusão e da terapia de quelação, além da tentativa de minimizar a ansiedade da
criança e dos pais diante do tratamento, por ser uma doença crônica. Também
é importante a orientação para o aconselhamento genético (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
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2.3.3 Hemofilia
A hemofilia é, segundo Collet e Oliveira (2002), um distúrbio hemorrágico
causado pela deficiência de um dos fatores necessários à coagulação do sangue. As pessoas portadoras de hemofilia não possuem coagulação sanguínea
normal, o que pode acarretar hemorragias. Existem duas formas mais comuns
de hemofilias: a deficiência do fator VIII (hemofilia A ou clássica) e a deficiência do fator IX (hemofilia B ou doença de Christmas), sendo a hemofilia
A, a responsável por 70% dos casos. Na hemofilia A, o defeito básico é a
deficiência do fator VIII ou fator anti-hemofílico, produzido no fígado e necessário para a formação da tromboplastina da coagulação sanguínea. Quanto
menos quantidade do fator hemofílico no sangue, mais grave é a doença.
Pode ocorrer sangramento nos tecidos, em qualquer parte do corpo, porém é
mais frequente nas cavidades articulares e nos músculos. Os episódios repetidos de sangramento levam a alterações ósseas e deformidades incapacitantes.
Sangramentos no pescoço, na boca e no tórax são graves, por obstruir as
vias aéreas. A hemorragia intracraniana leva à morte. Sangramentos no trato
gastrointestinal levam a quadros de anemia; na medula espinhal, à paralisia.
O principal tratamento da hemofilia consiste na reposição do fator de coagulação deficiente: o concentrado de fator VIII de plasma, o crioprecipitado
(Fração do plasma insolúvel) e a vasopressina sintética, além de outros medicamentos prescritos de acordo com as complicações e sintomatologia do
paciente. Um dos riscos adjacentes ao tratamento é a contaminação por vírus
de HIV e hepatite. A assistência de enfermagem deve priorizar a orientação
para ocorrência de episódios de sangramento interno ou externo. A criança, o
adolescente e a família devem ser capacitados para identificar precocemente
sinais de hemorragia e devem ser orientados para evitar acidentes, a fim de
minimizar traumas e consequentemente hemorragias. Identificação de alerta
na criança sobre a doença é muito importante, com o objetivo de evitar que
sejam administrados medicamentos contraindicados como as medicações intramusculares e os medicamentos como a aspirina. O controle de sangramento deve ser feito por cerca de 10 a 15 minutos para a formação de coágulo
através de hemostasia. A área da hemorragia deve ser imobilizada e elevada
acima do nível do coração, a fim de reduzir o fluxo sanguíneo e, juntamente,
serem aplicadas medidas a frio, para promover vasoconstrição (COLLET;
OLIVEIRA, 2002).
2.3.4 Púrpura Trombocitopênica Idiopática
Distúrbio hemorrágico adquirido, caracterizado por trombocitopenia - destruição de plaquetas e hemorragia com púrpura, uma pigmentação provocada
por petéquias sob a pele. Ocorre sob duas formas: uma com evolução aguda
e autolimitada e, outra, com condição crônica intercalada com remissões. A
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aguda pode ser observada após Infecções de Vias Aéreas Superiores – IVAS
ou doenças da infância como sarampo, rubéola, caxumba e catapora. As manifestações clínicas são: contusões fáceis (petéquias, equimoses), sangramento de mucosas (epistaxe, hematúria, hemorragia gengival), hematomas
nos membros inferiores e dor articular. O tratamento é de suporte, incluindo
restrições de atividades, uso de corticoides em sangramento grave, uso de gamaglobulina IV, esplenectomia como medida de urgência na doença crônica e
papa ou concentrado de hemácias para a reposição de sangue perdido. A assistência de enfermagem inclui orientação à família com o objetivo de prevenir equimose e realizar o controle de sangramentos (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
2.3.5 Coagulação Intravascular Disseminada – CIVD
Conhecida também como coagulopatia de consumo, caracterizada por ativação sistêmica imprópria e pela aceleração do mecanismo normal da coagulação. É um distúrbio secundário da coagulação, que ocorre como complicação de processos patológicos, quais sejam: hipóxia, acidose, choque e lesão
endotelial. Pode resultar de doenças sistêmicas como: cardiopatia congênita,
enterocolite necrosante, sepse por bactérias gram-negativas, infecções por
riquétsias e algumas infecções virais graves. As manifestações clínicas da
CIVD são petéquias; púrpura; sangramento em lesões de continuidade da pele
(punção venosa e incisão cirúrgica); sangramento no umbigo e na traqueia,
em recém-nascidos; evidência de sangramento gastrointestinal; hipotensão
e disfunção orgânica por infarto e isquemia. O tratamento tem por objetivo
controle da causa subjacente que provocou a interrupção da coagulação. Pode
haver necessidade de reposição dos componentes plasmáticos perdidos e terapia com heparina, a fim de se inibir a formação de trombina. Os cuidados
em enfermagem estão relacionados ao alerta quanto à possibilidade de CIVD
e seus sinais, na criança enferma, bem como à prestação de cuidados específicos durante a infusão intravenosa de heparina (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
2.3.6 Leucemia
Leucemia é o termo utilizado para o câncer dos tecidos hematopoiéticos,
sendo a forma mais comum na criança. A leucemia refere-se a um grupo de
doenças malignas da medula óssea e do sistema linfático. Quanto à morfologia, a leucemia é classificada de acordo com o tipo celular predominante e
com o nível de maturidade, por exemplo. Linfo (afeta o sistema linfático ou
linfoide); mielo (leucemia de origem mieloide); blástica e aguda (envolve
células imaturas) e cítica e crônica (envolve células maduras). Geralmente
são identificadas sob duas formas: a) Leucemia Linfoide Aguda – LLA –
ou leucemia linfática, linfocítica e leucemia de células blásticas ou células
tronco; b) Leucemia Mieloide Aguda – LMA – ou leucemia granulocítica,
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mielocítica, monocítica, mielógena, monoblástica. A leucemia linfoide aguda
– LLA – representa 75% de todos os casos de leucemia, enquanto a leucemia
mieloide aguda – LMA – é responsável por 15 a 20% de todas as leucemias.
A leucemia consiste em uma proliferação irrestrita de leucócitos imaturos nos
tecidos hematopoiéticos do organismo humano, e as células leucêmicas exibem a característica neoplásica dos cânceres sólidos. As manifestações clínicas são causadas por infiltração e substituição de qualquer tecido por células
leucêmicas não funcionais, sendo o baço e o fígado os mais afetados. Em
todos os tipos de leucemia as células em proliferação impedem que a medula
óssea produza os elementos figurados do sangue. Os sinais e sintomas mais
frequentes da leucemia resultam da infiltração da medula óssea como anemia (diminuição de hemácias), infecção (devido à neutropenia) e tendência
hemorrágica (devido à produção diminuída de plaquetas). Os cuidados em
enfermagem estão direcionados para o esquema terapêutico do tratamento
na criança e em seus familiares, nos quesitos prevenção, controle de mielossupressão (infecção, tendência hemorrágica e anemia); controle dos efeitos
colaterais e toxicidade dos medicamentos utilizados; orientações quanto à nutrição, com ingestão adequada proteico-calórica; cuidados com a mucosa oral
(mucosite); efeitos tardios do tratamento e orientações para melhor qualidade
de vida, incluindo o aspecto emocional. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).

Para maiores conhecimentos sobre a leucemia e linfoma, quanto a manifestações clínicas e tratamento, recorra às subunidades 4.7.4.1 e 4.7.4.2.

2.4 Disfunção nefrológica/renal
Antes de iniciarmos o assunto Disfunção Renal, vamos lembrar o que é o sistema urinário. As células do corpo humano produzem resíduos como: ureia,
amônia, ácido úrico, que precisam ser eliminados por serem considerados
tóxicos ao corpo, se nele permanecerem, por isso passam do sangue para o
sistema urinário, a fim de serem excretados. Na figura 7, vemos o sistema
urinário masculino e, na figura 8, o feminino.
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Figura 7: Sistema Urinário Masculino.
Fonte: http://www.blog.mcientifica.com.br/doenca-renal/, acesso em 10.11.2014.

Figura 8: Sistema Urinário Feminino.
Fonte: www.ebah.com.br, acesso em 10.11.2014.

Podemos observar que, em ambos os sexos, o sistema urinário é formado por:
dois rins, que produzem a urina; dois ureteres ou ductos, que transportam a
urina para a bexiga, onde fica retida por algum tempo; a uretra, através da
qual é expelida a urina do corpo. Os rins são dois órgãos (um par) com a forma de feijão, localizados um de cada lado da coluna lombar, e são protegidos
pelas últimas costelas tendo como uma das suas funções principais limpar o
sangue de todos os resíduos que circulam no corpo, ou seja, filtrar os produtos
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metabólicos de excreção e o excesso de sódio e de água do sangue. A cada
rim,liga-se uma artéria renal que traz o sangue cheio de resíduos das células e, de cada rim, sai uma veia renal que leva sangue filtrado às células do
corpo (BRÖCKELMANN, 2011). A autora continua a descrição do sistema
urinário, detalhando o interior do rim, em um corte longitudinal por meio do
qual podemos distinguir três áreas distintas, conforme figura 9: a região mais
externa, o córtex renal, onde se encontram os túbulos chamados néfrons. A
parte mais interna, onde é coletada a urina através de inúmeros tubos coletores, e a região da pelve renal, que conduz a urina formada nos rins para tubos
chamados ureteres, os quais levam a urina para o interior da bexiga, mas não
de forma passiva, como a água através de uma tubagem.

Figura 9: Rim em corte longitudinal com suas três áreas: córtex renal, medula renal e pelve.
Fonte: http://jotaetaineto.blogspot.com.br/2013/06/fisiologia-renal-anatomia-renal-os-rins.html, acesso em
12.11.2014.

No box 2, descrito abaixo, temos uma caracterização do sistema urinário para
posterior compreensão da disfunção renal.

BOX 2

Na região mais externa, estão os néfrons. Cada néfron é formado por glomérulo renal, cápsula renal, túbulo contorcido proximal e distal e Alça de
Helen. (Figura 10). Em cada rim há de 1 a 4 milhões de néfrons, os quais funcionam alternadamente, de maneira a seguir as necessidades do organismo. O
glomérulo é uma rede de novelo de capilares sanguíneos, por onde há a circulação de sangue arterial, que é filtrado nessa estrutura. Já os túbulos coletores
possuem a função de absorver parte do líquido que é filtrado pelos glomérulos, de acordo com as necessidades do organismo. Após o sangue ser filtrado
pelos glomérulos, o líquido resultante passa para a cápsula de Bowman, que
envolve esse “emaranhado” de capilares e, em seguida, o líquido passa para o
túbulo contorcido proximal. Deste, passa pela alça de Henle que, logo após,
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penetra no túbulo contorcido distal, o qual termina em um canal coletor. Este
canal acumula a urina proveniente de diversos néfrons, lançando-a na pelve
renal. Basicamente, a função do néfron consiste em limpar o plasma sanguíneo das substâncias que não podem permanecer no organismo e, à medida
que o líquido resultante da filtração glomerular passa pelos túbulos contorcidos, substâncias úteis ao organismo (água e grande parte dos eletrólitos) são
reabsorvidas, voltando para a circulação sanguínea, e as que não são úteis
(ureia, por exemplo) passam direto, indo compor a urina, juntamente com
outras substâncias que são secretadas pelas paredes dos túbulos contorcidos.
Disponível: http://jotaetaineto.blogspot.com.br/2013/06/fisiologia-renal-anatomia-renal-os-rins.html, acesso em
12.11.2014.

Figura 10: Estrutura detalhada de um néfron
Fonte: http://fisiorenal.blogspot.com.br/2009/06/nefron.html. Acesso em 12.11.2014.

Os ureteres são tubos musculares que conduzem cada pequena quantidade
de urina mediante ondas de contração para a uretra. A bexiga, que se pode
dilatar, aumenta gradualmente o seu tamanho, a fim de se adaptar ao aumento
do volume de urina e, quando finalmente se enche, envia sinais nervosos ao
cérebro e este transmite a necessidade de urinar.
Então podemos deduzir que disfunção renal, como o próprio nome já indica,
refere-se a uma disfunção do rim, que é um dos órgãos que compõem o sistema urinário. Quando falamos Disfunção Renal (DR) ou Disfunção Nefrológica, estamos falando de qualquer doença ou distúrbio que afete a função
do sistema urinário. Nas pessoas saudáveis, a urina da bexiga é estéril, o que
quer dizer que nela não há qualquer bactéria ou outro organismo infeccioso. A
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uretra, o canal que transporta a urina desde a bexiga para fora do corpo, também não contém organismos infecciosos ou, então, são demasiado escassos
e, assim, não causam uma infecção. As doenças mais comuns são a Infecção
do Trato Urinário (ITU), Síndrome Nefrótica, Glomerulonefrite Aguda (GNA
ou GNDA), Insuficiência Renal Aguda (IRA) e Insuficiência Renal Crônica (IRC). A Disfunção Renal, a qual chamaremos de DR, apresenta sinais
e sintomas específicos e inespecíficos como, por exemplo: alteração da cor
da urina, que pode passar da cor amarela, considerada normal, para cor de
Coca-Cola ou com sangue; edema (inchaço) de membros inferiores (pernas e
pés); lombalgia (dor na região lombar); hipertensão; anemia; fraqueza e desânimo constantes; náuseas e vômitos, principalmente pela manhã. (PEREIRA;
SETZ, 2008).
Depois de compreendermos resumidamente o sistema urinário ou nefrológico, iremos, a seguir, conhecer um pouco das principais doenças que podem
acometer o sistema urinário.
2.4.1. Infecção do Trato Urinário (ITU)
A infecção do trato urinário pode atingir desde as vias urinárias inferiores
(a uretra e a bexiga) até as vias urinárias superiores (os ureteres e os rins).
Fatores anatômicos e físicos também interferem na incidência das infecções
urinárias em crianças. No lactente até os seis meses de vida, a ITU ocorre mais em meninos. Depois do primeiro ano de vida, a ITU ocorre mais
em meninas (a uretra é curta e reta, favorecendo a migração de microrganismos). É praticamente impossível saber o local certo da infecção, mas a
presença de um número aumentado de microrganismos, na região do trato
urinário, é o que chamamos de Infecção do Trato Urinário (ITU). A ITU pode
ser classificada em: bacteriúria (presença de bactérias na urina), bacteriúria assintomática (presença de bactérias sem evidência de infecção clínica),
bacteriúria sintomática (acompanhada de sinais físicos de infecção urinária
como desconforto e febre), ITU recorrente (episódio repetido de bacteriúria
ou ITU sintomática), ITU persistente (persiste a infecção, mesmo após o uso
de antibiótico), ITU febril (acompanhada de febre e de outros sinais físicos
de infecção urinária), cistite (inflamação da bexiga), uretrite (inflamação da
uretra), pielonefrite (infecção das vias urinárias superiores e dos rins). Os
principais microrganismos causadores de ITU são Escherichia coli, bactéria
da flora intestinal, responsável por 80 a 95% dos casos, e outros microrganismos como estafilococo, proteus e klebisiela, independentemente do sexo da
criança (COLLET; OLIVEIRA, 2002; PEREIRA; SETZ, 2008).
Segundo Pereira e Setz (2008), a principal via de contaminação por ITU é a
ascendente, por migração de agentes da flora bacteriana da região perianal. Na
maioria das vezes, as crianças apresentam sintomas urinários iguais aos dos
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adultos: ardência ao urinar, urgência miccional e, em muitos casos, sinais de
agitação, irritabilidade, inapetência (falta de apetite), emagrecimento, podendo-se apresentar, também, retenção urinária. E ocorrer, ainda, sintomas como
dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, hipertemia (elevação da temperatura corporal) e até icterícia (cor amarelada da pele, mucosas e olhos). A ITU
deve ser tratada precocemente (diagnosticar e tratar rapidamente) e intensamente, para que se erradique o processo infeccioso, a fim de serem evitados
maiores danos, tais como o retorno da doença, havendo, desse modo, a preservação da função renal e a prevenção sobre o risco de que o processo infeccioso
comprometa todo o organismo. Segundo o Ministério da Saúde (2008), a ITU
é importante causa de morbidade entre adolescentes do sexo feminino, havendo cerca de 20% entre as adolescentes e jovens com relatos de pelo menos um
episódio de ITU, durante essa fase da vida, com frequentes recorrências dentro do prazo de seis meses. São citadas como causas principais da ocorrência
de recidiva de ITU, em adolescentes e jovens adultas: higiene perineal inadequada; início de atividade sexual ou novo parceiro; gravidez; uso de diafragma com espermicida ou Dispositivo Intrauterino-DIU; demora em urinar após
o ato sexual; inserção de corpos estranhos na uretra; história recente de ITU;
anormalidades anatômicas como, por exemplo: estenose de uretra (um estreitamento de um segmento da uretra, que pode resultar em diminuição do fluxo
urinário, acarretando uma série de complicações), bexiga neurogênica (perda
do funcionamento normal da bexiga, provocada por lesões de uma parte do
sistema nervoso) e disfunção vesical. Nos adolescentes do sexo masculino, as
recorrências de ITU ocorrem devido a: alterações anatômicas do trato urinário; higiene inadequada do pênis; realização de coito anal; parceira sexual com
presença de colônias de uropatógenos na vagina. Clínicamente e anatomicamente a ITU em adolescentes e jovens pode ser classificada em alta (quando a
infecção compromete a uretra e a bexiga) e baixa (quando a infecção compromete o ureter, a pelve e o parênquima renal). A ITU baixa compromete mais
as mulheres. No sexo masculino, as infecções baixas podem estar associadas a
sintomas de infecção de próstata, epidídimo e testículo. As infecções urinárias
altas são chamadas pielonefrites, podendo ser acompanhadas ou não de cistite
aguda, febre, dor na região costovertebral e leucocitose.
O diagnóstico de ITU é confirmado na detecção de bacteriúria, na cultura de
urina. O exame microscópico do sedimento urinário verifica a existência de
piúria (leucócitos em número elevado) e também a presença de bactérias. A
piúria está presente em quase todas as ITUs sintomáticas, e a sua ausência
sugere fortemente outro diagnóstico. O método mais acurado de medir piúria
é através da taxa de excreção urinária de leucócitos.
O tratamento é feito à base de antibióticos, de hidratação adequada e de incentivo à criança e aos adolescentes para urinarem com frequência, esvaziando a
bexiga totalmente (micção completa). Geralmente esse tratamento é realizado
em casa, mas, em casos em que as crianças se encontram mais debilitadas, há
necessidade de internação hospitalar, principalmente nos casos de infecções
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repetidas, casos de má-formação da estrutura urinária, com necessidade de
medicação anti-infecciosa por longos períodos e, às vezes, de correção cirúrgica, quando há defeitos anatômicos no sistema urinário. Deve-se orientar a
família em relação ao uso dos antibióticos indicados em horários corretos e
de forma adequada, além de cuidados preventivos em relação aos hábitos de
higiene. (COLLET; OLIVEIRA, 2002; PEREIRA; SETZ, 2008).
2.4.2 Síndrome Nefrótica
A Síndrome Nefrótica é uma consequência de várias doenças que afetam os
rins, acarretando perda intensa e prolongada de proteínas na urina (proteinúria); redução da concentração de proteínas (hipoproteinúria) como, por exemplo, a albumina no sangue; retenção excessiva de sal e água no organismo,
o que causa edema (inchaço) e aumento dos níveis de gordura no sangue
(hiperlipidemia). Essa síndrome pode ser causada por qualquer uma das glomerulopatias, por uma ampla variedade de doenças (Câncer, como leucemia
e linfoma, diabetes, HIV), por drogas nefrotóxicas (penicilina, analgésico similar à aspirina e heroína). A Síndrome Nefrótica pode ocorrer em qualquer
idade, mas em crianças é mais comum entre os 18 meses e 4 anos de idade,
sendo os meninos mais afetados que as meninas (PEREIRA; SETZ, 2008).
Segundo Collet e Oliveira (2002), o diagnóstico é feito através das manifestações clínicas e do exame de urina, que mostra a proteinúria, além da função
renal, que pode estar reduzida. O tratamento consiste em reduzir a excreção
urinária de proteínas, reduzir a retenção de líquidos nos tecidos que causa o
edema, prevenir a infecção e minimizar complicações com o tratamento. A
restrição alimentar inclui dieta com baixa quantidade de sal e uso de antibióticos para tratar as infecções e, também, corticosteroides, quando há bom
prognóstico.
A Síndrome Nefrótica, em decorrência de infecção por HIV, tem prognóstico
ruim e crianças nascidas com a síndrome raramente atingem o primeiro ano
de vida, embora algumas sobrevivam mais tempo com o auxílio de diálise ou
de transplante renal. A Síndrome Nefrótica de bom prognóstico se dá quando
decorre de um tipo leve de glomerulonefrite (assunto que veremos no próximo tópico) ou doença de alterações mínimas na função renal, com cerca de
90% das crianças apresentando boa resposta ao tratamento, com raras evoluções para Insuficiência Renal, ou seja, perda da função dos rins. No entanto,
pode haver um retorno da doença (recorrência), mas, geralmente, quando não
ocorre dentro do espaço de um ano, raramente a Síndrome Nefrótica voltará a
ocorrer (PEREIRA; SETZ, 2008). Importantes cuidados de enfermagem são
citados por Collet e Oliveira (2002) em relação à Síndrome Nefrótica, o que
favorecerá a qualidade de vida e a saúde da criança. Entre esses cuidados, as
autoras citam: Monitorizar continuamente a retenção ou excreção de líquidos;
avaliar o edema, observando a textura e coloração da pele; monitorizar os
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sinais vitais, tais como: frequência cardíaca, do pulso, pressão arterial, pesar
constantemente a criança, monitorando o aumento ou perda de peso, medir
circunferência abdominal para avaliar ascite (inchaço no abdome, popularmente chamado barriga d’água); medir a densidade urinária; administrar medicamentos corticoides, diuréticos e albumina, conforme prescrição médica;
na presença de edemas, fazer o controle da ingestão de líquidos, oferecendo
pequenas quantidades em intervalos de tempo regulares, manter a mucosa
oral umidificada para diminuir a sensação de sede (chupar gelo, por exemplo)
e manter lábios lubrificados com produtos especiais para esse fim como protetores labiais; adotar medidas de prevenção de infecção (higiene adequada
das mãos e do corpo, por exemplo); manter a criança seca e aquecida, com
temperatura ambiente adequada; evitar uso de roupas apertadas, aliviar áreas
de pressão; oferecer dieta nutritiva, com restrição de sódio durante o edema,
oferecendo pequenas porções em intervalos regulares, providenciando alimentos que sejam da preferência da criança; explicar à criança e a seus familiares sobre a evolução do tratamento e os procedimentos necessários; aliviar
a preocupação e sofrimento dos familiares diante da doença, incentivando
cuidados e atividades de acordo com o que a criança estiver tolerando fazer;
estimular a interação entre criança e familiares, proporcionando recreação;
manter repouso no leito, quando o edema estiver acentuado, equilibrando períodos de repouso e atividades; orientar a família sobre a possibilidade de
recidiva (retorno da doença), dando-se ênfase na importância dos cuidados
em longo prazo, para melhor evolução no tratamento da doença destacandose a importância do acompanhamento ambulatorial, no tratamento da criança.
(COLLET; OLIVEIRA, 2002).
2.4.3 Glomerulonefrite Difusa Aguda (GNDA) ou Glomerulonefrite aguda (GNA)
A Glomerulonefrite aguda (GNA) é, conforme Pereira e Setz (2008), uma
doença inflamatória que acomete difusamente os glomérulos dos rins. As glomerulopatias podem ser subdivididas em:
•

Síndrome nefrítica aguda (glomerulonefrite pós-infecciosa), que se caracteriza por inflamação dos glomérulos e surgimento repentino de sangue na urina, com quantidades variáveis de proteínas na urina; síndrome
nefrítica, rapidamente progressiva, que se caracteriza por início súbito e
piora rápida. É um distúrbio incomum, o qual se caracteriza pela parcial
destruição dos glomérulos, resultando em uma insuficiência renal grave,
com a presença de proteínas, sangue e aglomerados de eritrócitos (cilindros) na urina. Tem a característica de surgir repentinamente e apresentar
uma rápida resolução;

•

Síndrome nefrítica crônica, que apresenta um início gradual e piora muito
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lenta, podendo ser prolongada por anos, com ocorrência de lesão dos glomérulos e degradação da função renal;
•

Síndrome nefrótica que acarreta a perda de uma grande quantidade de
proteínas na urina, sendo consequência de várias doenças que afetam os
rins. sendo mais comum em crianças entre 18 meses e 4 anos de idade.

O diagnóstico da Glomerulonefrite aguda é baseado em história clínica evidenciada por edema, principalmente facial, pela manhã, e que se espalha durante todo o dia, afetando os membros e o abdome; anorexia; urina turva ou
castanha (cor de Coca-Cola); redução no volume de urina; palidez; irritabilidade e letargia. Crianças com mais idade podem queixar-se de cefaleia (dor
de cabeça), desconforto abdominal, possíveis vômitos e leve ou moderada
elevação da pressão arterial. A realização de exame de urina, na fase aguda,
detecta hematúria, proteinúria e aumento da densidade. O tratamento consiste em
medidas de suporte gerais e tratamento precoce das complicações. Recomendamse repousos, além de restrições alimentares, principalmente de sódio, em crianças
com hipertensão. Deve-se realizar também o controle do peso corporal, de sinais
vitais da ingesta e excreta, para monitorizar a evolução da doença. Associa-se a
esses cuidados o tratamento com anti-hipertensivos, diuréticos, anticonvulsivantes e antibioticoterapia (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
2.4.4 Insuficiência Renal
A insuficiência renal consiste na perda ou diminuição das funções dos rins,
que podem deixar de excretar subprodutos, concentrar a urina e conservar os
eletrólitos. A insuficiência renal pode ser aguda ou crônica.
2.4.4.1 A Insuficiência Renal Aguda (IRA)
A Insuficiência Renal Aguda (IRA) ocorre quando os rins perdem a capacidade de filtração, podendo acontecer de forma rápida (dentro de poucas horas),
porém temporária (os rins podem ter restabelecidas as funções após algumas
semanas). As crianças, muitas dessas vezes, podem necessitar de tratamentos dialíticos até que os rins voltem a funcionar. O diagnóstico é baseado na
história clínica, com a ajuda de provas laboratoriais da medição de ureia sanguínea, creatinina sérica, pH, potássio, sódio e cálcio. O tratamento consiste
em tratar a causa subjacente, controle das complicações da insuficiência renal
e tratamento de suporte, de acordo com as limitações impostas pela insuficiência renal. Algumas complicações tendem a acometer as crianças como a
intoxicação hídrica e hiponatremia, que dificultam o suprimento de calorias
suficientes, podendo ocorrer uremia, hipertensão, anemia, convulsões, insuficiência cardíaca. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
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No box 3, a seguir, iremos abordar as principais causas de IRA e seus respectivos tratamentos.

BOX 3

As principais causas de IRA e respectivos tratamentos são:
•

Inadequada perfusão renal (IRA pré-renal): volume sanguíneo insuficiente, devido à perda, desidratação ou lesão física, com obstrução dos vasos
sanguíneos (hipovolemia); bombeamento cardíaco fraco (insuficiência
cardíaca); pressão arterial extremamente baixa (choque); insuficiência
hepática (síndrome hepatorrenal) e trombose das artérias renais. Tratamento: correção de hipovolemia ou hipofluxo renal;

•

Moléstia renal parenquimatosa (IRA renal): intoxicações/reações alérgicas (metais pesados ou drogas nefrotóxicas); cristais, proteínas ou outras
substâncias nos rins e distúrbios que afetam as unidades de filtração (néfrons)
dos rins (síndrome hemolítico-urêmica, necrose tubular aguda, coagulação
intravascular disseminada, glomerulonefrite difusa aguda, anomalia congênita); artérias ou veias obstruídas no interior dos rins. Tratamento: controlar
o fator desencadeante ou agravante, manter o estado geral e metabólico
normal, evitar produtos nefrotóxicos e indicar métodos dialíticos;

•

Obstrução distal do fluxo de urina em relação ao parênquima renal (IRA
pós- renal): calculose, hematoma e tumores invasivos. Tratamento: cirúrgico. A IRA pós-renal cede prontamente a manobras descompressivas.

Fonte: Pereira e Setz (2008, p. 310).

Em cada faixa etária, observa-se predominância de determinado tipo de IRA.
Nas crianças de menor faixa etária, pode haver a predominância, no período
neonatal e lactente, de situações hipóxicoisquêmicas, hivolemia e doenças
congênitas predisponentes. Em lactentes maiores e no início da fase escolar,
há predominância da doença diarreica aguda grave, com desidratações e síndrome urêmica. Em crianças maiores e adolescentes, há um número maior de
glomerulopatias (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
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2.4.4.2 Insuficiência Renal Crônica (IRC)
Segundo Pereira e Setz (2008) a Insuficiência Renal Crônica (IRC) consiste
na perda lenta, progressiva e irreversível da função renal, ou seja, os rins
ficam comprometidos e não conseguem manter, em condições normais, a estrutura química normal dos líquidos corporais. Esse quadro clínico de deterioração progressiva da função renal é denominado uremia.
As causas mais frequentes de IRC são: malformações congênitas dos rins e
das vias urinárias, refluxo vesicoureteral associado à infecção recorrente das
vias urinárias, pielonefrite crônica, distúrbios hereditários, glomerulonefrite
crônica e glomerulonefropatia associada a doenças sistêmicas, como púrpura
anafilactoide e lúpus eritomatoso. Os sintomas costumam ser tardios porque
há uma resposta compensatória dos glomérulos remanescentes. Enquanto
mantêm-se 15% da filtração, o tratamento pode ser feito à base de dieta e medicamentos, porém, quando a função renal fica abaixo de 15%, o tratamento é
dialítico ou com transplante renal. À medida que a doença progride e os rins
perdem a capacidade funcional, surgem na criança ou adolescente sintomas
como: retenção inadequada de produtos de degradação como ureia e creatinina; retenção de água e sódio que contribuem para o edema e a congestão
vascular; hipercalemia (excesso de potássio no sangue); acidose metabólica
persistente, devido à contínua retençao de íons de hidrogênio e perda de bicarbonato; distúrbios de cálcio e de fósforo que resultam em alteração do
metabolismo ósseo (parada ou retardo no crescimento, dor óssea e deformidades); anemia leve (devido à redução do tempo de sobrevida das hemácias e
diminuição na sua produção), hipertensão, edema bipalpebral e de membros
inferiores, nictúria (volume de urina, ejetado à noite, aumentado) e alteração
da cor da urina.
O diagnóstico é realizado a partir da observação das manifestações clínicas
(perda de energia, maior fadiga ao realizar esforço, palidez, pressão arterial
elevada, diminuição de apetite, débito urinário aumentado ou diminuído, aspecto fosco e lamacento da pele, cãibras musculares, náuseas, edema facial,
mal-estar, ressecamento ou prurido na pele, perda sensitiva ou motora, amenorreia); história de doença renal anterior e/ou achados bioquímicos. Quando
não tratada a síndrome urêmica, a criança pode apresentar sinais e sintomas
gastrointestinais (anorexia, tendências hemorrágicas, fezes sanguinolentas,
estomatite, sangramento dos lábios e da boca); prurido intratável, depósitos
de cristais de ureia na pele, odor urêmico, respirações profundas, hipertensão,
edema pulmonar e comprometimento neurológico com confusão progressiva,
coma, tremores, contrações musculares involuntárias. Os objetivos do tratamento na IRC, uma vez que é irreversível, é promover uma função renal
máxima, manter o equilíbrio hidroeletrolítico, de acordo com limites bioquímicos seguros, tratar complicações sistêmicas, promover uma vida ativa e
normal, tanto tempo quanto possível, para a criança e o adolescente. Esses
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objetivos podem ser alcançados com a regulação da dieta hídrica de forma
a limitar as demandas excretoras sobre os rins; alívio da acidose metabólica,
pela administração de agentes alcalinizantes como bicarbonato de sódio; correção da deficiência de crescimento, com o uso de hormônios do crescimento
humano; correção dos defeitos dentários; correção da anemia através do uso
de medicamentos e transfusões sanguíneas; prevenção e correção da hipertensão pela dieta hipossódica, por restrição hídrica e uso de diuréticos e anti-hipertensivos; tratamento de infecções com antimicrobianos e tratamento
sintomático de outras complicações com o uso de antiemético para náuseas. A
diálise e o transplante constituem-se como os únicos tratamentos atualmente
disponíveis para crianças com doença renal terminal. (COLLET; OLIVEIRA,
2002; PEREIRA; SETZ, 2008).

Broncodilatadores: São medicamentos que alteram a situação de broncoespasmo, relaxando a musculatura que reveste os brônquios.
Via inalatória: É a administração pela via respiratória. http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicacoes/profae/pae_cad8.pdf
Síndrome hipóxicoisquêmica (SHI): desenvolve-se quando há hipoperfusão
tecidual significativa e diminuição da oferta de oxigênio, decorrentes das mais
diversas etiologias. A oferta adequada de oxigênio aos tecidos é fundamental
para que as células mantenham o metabolismo aeróbico e as funções vitais.
Quando a pressão de perfusão é insuficiente para suportar as necessidades
mínimas de oxigênio, ou seja, a pressão arterial média é baixa ou a pressão
venosa é excessiva, há a mudança do metabolismo aeróbico para anaeróbico,
com consequentes disfunções orgânicas.
Fonte: http://www.drashirleydecampos.com.br/noticias.php?noticiaid=507&assunto=Pediatria/Crian%C3%A7a,
acesso 22.11.2014.
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Resumo
Na subunidade 2.1 você estudou:
•

Funções do Sistema Respiratório e os órgãos que o compõem para, em
seguida, conhecer os problemas respiratórios, a disfunção respiratória nas
Infecções Agudas do Trato Respiratório Superior (IRAs) e as Infecções
do Trato Respiratório Inferior.

Na subunidade 2.2 você estudou:
•

A disfunção digestória, nos seguintes quesitos: disfagia, regurgitação,
anorexia, vômitos, diarreia e constipação.

•

Na subunidade 2.3 você estudou:

•

Disfunções hematológicas, suas principais manifestações clínicas e tratamento;

•

Conceito de anemia e os principais tipos de anemias;

•

As manifestações clínicas e o tratamento clínico das anemias;

•

Distúrbios hematológicos hereditários (Talassemia, Hemofilia);

•

Distúrbio hemorrágico adquirido (Púrpura);

•

Leucemias (câncer dos tecidos hematopoiéticos).

Na subunidade 2.4 você estudou:
•

As disfunções nefrológicas ou renais;

•

Conhecimento resumido do sistema urinário e seus componentes;

•

Principais funções dos órgãos que compõem o sistema renal;

•

Diagnóstico de disfunção renal e o respectivo tratamento;

•

Etiologia e os sinais e sintomas principais de algumas disfunções renais
ou nefrológicas;

•

Causas e tratamento da Insuficiência Renal Aguda (IRA) e Crônica (IRC).
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1. Defina Infecções Agudas do Trato Respiratório Superior (IRAs) e Infecções do Trato Respiratório Inferior.
2. Quais são as principais disfunções digestórias e disfunções hematológicas?
3. Fale sobre a etiologia e os principais sinais e sintomas das disfunções
renais ou nefrológicas estudadas.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
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Aula 3 - Assistência de enfermagem nas patologias congênitas na criança –
parte II

3.1 Disfunção cardiovascular ou cardiológica
Vamos prosseguir nosso estudo das disfunções (patologias congênitas) comuns na criança, falando um pouco sobre a disfunção cardiovascular. Vamos
considerar o seguinte: em um ser humano que viva em média 70 anos, o
coração baterá cerca de 2,5 bilhões de vezes, bombeando 224 milhões de
litros de sangue, no homem, e 295 milhões, na mulher (maior expectativa
de vida). O coração funciona a partir do comando do cérebro, promovendo a
sua regulação de acordo com as alterações climáticas, situações de estresse,
atividade física, de forma a satisfazer as necessidades do organismo em tais
circunstâncias. O meio interno do organismo humano possui um conjunto de
líquidos circulantes que nutrem as células com nutrientes, hormônios e oxigênio e retiram os resíduos e o gás carbônico produzidos no metabolismo. Esse
meio interno é composto pelo líquido intersticial, sangue e linfa. O sangue é
um líquido avermelhado que circula dentro dos vasos sanguíneos, sendo responsável pelo transporte de substâncias nutrientes e pela defesa do organismo
contra microrganismos invasores. O sangue é constituído pela parte líquida
denominada plasma, fragmentos celulares e outros compostos dissolvidos.
O líquido intersticial é originado a partir do plasma sanguíneo, filtrado nas
paredes dos capilares sanguíneos. A linfa é o líquido que se forma a partir da
filtração do líquido intersticial para o interior dos vasos linfáticos, por onde
circulam até desembocarem nos vasos sanguíneos. O sistema cardiovascular
é responsável, por meio das células distribuídas pelo corpo, pela distribuição
das substâncias, pelo recolhimento dos resíduos e pelo encaminhamento de
órgãos específicos para eliminação. Nos seres humanos e demais vertebrados,
o sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos, sangue e coração. Os vasos sanguíneos transportam o sangue. Compõem-se de veias (transportam sangue do corpo para o coração; são menos espessas que as artérias),
de artérias (transportam sangue do coração para todo o corpo) e de capilares.
(BRÖCKELMANN, 2011).
3.1.1 História e exame físico
Para se detectar suspeita de doenças cardiovasculares em crianças, é importante o conhecimento da história, além do exame físico, como etapas que não
devem ser suplantadas. Essa avaliação inicial com cardiologista especialista,
seguida de ecocardiografia, permite ao profissional orientar-se para a confirmação ou eliminação de diagnósticos específicos, com aumentada precisão.
O sopro na infância é inocente (insignificante ou normal), podendo eliminar
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outros testes mais complexos e caros. Essa conduta permite ao profissional
tranquilizar a família quanto ao diagnóstico e evita restrições físicas saudáveis à criança. A história cardíaca abrangente começa com detalhes do período neonatal, incluindo a presença de cianose, angústia respiratória ou prematuridade. Diabetes gestacional, medicações, lúpus eritematoso sistêmico
ou abuso de substâncias são alguns complicadores maternos que podem estar
associados a problemas cardíacos. Muitos dos sintomas de insuficiência cardíaca na criança se manifestam como intolerância ao exercício, dificuldades
para acompanhar os colegas durante esportes, necessidade de um cochilo, ao
chegar da escola, e crescimento insuficiente. A presença de algumas manifestações clínicas precisa ser observada como, por exemplo, a cianose e dor
torácica, para haver confirmação de uma condição de insuficiência cardíaca.
A cianose durante o choro ou exercício, ou seja, um “azulado em volta dos
lábios”, é uma condição que deve ser cuidadosamente diferenciada da cardiopatia cianótica, por meio da inquirição sobre fatores provocadores, pela
extensão do episódio e observando se a língua e membranas mucosas também
se mostram cianóticas. Assim, também, a dor torácica, que é uma manifestação incomum da doença cardíaca em pacientes pediátricos, embora seja um
motivo para encaminhamento ao cardiologista, especialmente adolescentes.
A história, o exame físico, testes laboratoriais e de imagem ajudarão na identificação da causa da dor torácica. A doença cardíaca pode ser uma manifestação de uma síndrome de malformação congênita, com achados físicos típicos,
tais como: anormalidades cromossômicas (Síndrome de Down, por exemplo)
ou uma manifestação de um transtorno generalizado, afetando o coração e outros sistemas de órgãos como, por exemplo, transtornos inflamatórios (artrite
reumatoide juvenil ou lúpus eritematoso sistêmico) (NELSON, 2009).
O autor coloca uma situação importante quanto ao diagnóstico que deve ser
realizado a partir da história clínica detalhada do paciente, com atenção específica dirigida para a presença de cianose, anormalidades no crescimento
e qualquer evidência de angústia respiratória. Achados de sopro associados
à qualidade dos pulsos fornecem indícios importantes para um diagnóstico
cardíaco específico. Aliada a isso, a insuficiência cardíaca em crianças e adolescentes resulta em algum grau de hepatomegalia e, ocasionalmente, esplenomegalia, com edemas periféricos vistos usualmente em torno dos olhos
e nos pés, ao despertar. O exame cardíaco inclui um exame com inspeção e
palpação do coração. A avaliação radiológica de tórax pode fornecer informações sobre o tamanho e forma cardíacos, fluxo sanguíneo (vascularidade)
pulmonar, edema pulmonar e anomalias pulmonares e torácicas associadas
a síndromes congênitas (vértebras anormais, costelas em número extra ou
deficiente). Segundo Nelson (2009), a ecocardiografia é um exame que reduz
a necessidade de estudos invasivos como o cateterismo cardíaco, possibilitando avaliação da estrutura cardíaca (se existe hipertrofia direita, esquerda ou
biventricular) nas lesões cardíacas congênitas, estimar a pressão intracardíaca, bem como quantificar a função contrátil cardíaca, direção do fluxo sanguíneo, integridade das artérias coronárias, presença de endocardite, líquido
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pericárdico, tumor cardíaco e trombos nas câmaras cardíacas. Outro exame
consiste no teste de esforço, o qual desempenha papel importante na avaliação dos sintomas, quantificação da gravidade das anormalidades cardíacas e
auxílio no tratamento das crianças e adolescentes, incluindo a prescrição de um
programa racional de atividade física. Em crianças mais velhas, os estudos com
exercício são geralmente efetuados em um aparelho de esteira graduada. O cateterismo cardíaco diagnóstico é efetuado em caso de necessidade de diagnóstico
inicial de lesões cardíacas congênitas complexas, como também em casos em
que outros estudos por imagem são duvidosos, e em pacientes em que a avaliação
hemodinâmica é crítica. É realizado também na triagem de rejeição cardíaca,
após transplante de coração e para estudo na avaliação de arritmias cardíacas.
3.1.2 Classificação dos distúrbios cardiovasculares
Os autores citam que uma primeira classificação dos defeitos cardíacos congênitos é realizada de acordo com presença ou não da cianose (coloração azulada da pele, causada por uma oxigenação insuficiente do sangue). A segunda
classificação, a partir desse primeiro grupo por características hemodinâmicas, tem como padrão de classificação o fluxo sanguíneo.
Os distúrbios cardiovasculares na criança podem ser divididos em dois grupos: cardiopatia congênita, que inclui anormalidades anatômicas ao nascimento e leva a uma função cardíaca anormal, e as cardiopatias adquiridas,
constituídas por processos mórbidos, após o nascimento, podendo ser vistas
no coração normal ou na presença de defeitos cardíacos congênitos. Os distúrbios cardíacos adquiridos são resultantes de fatores como infecção, respostas autoimunes, fatores ambientais e tendências familiares. (COLLET; OLIVEIRA, 2002; NELSON, 2009).
3.1.2.1 Cardiopatias Congênitas
A Insuficiência cardíaca congênita é a principal causa de morte, no primeiro
ano de vida, com a incidência de 4 a 10 crianças em 1000 nascidos vivos. A
maioria dos casos de cardiopatia congênita é considerada multifatorial e resultante de uma combinação de predisposição genética e estímulo ambiental.
Alguns fatores estão associados ao desenvolvimento da doença: fatores prénatais (rubéola, alcoolismo, gravidez acima dos 40 anos e diabetes na gestação) e genéticos. O risco de recorrência de cardiopatia aumenta se um parente
de 1º grau (pai ou irmão) for afetado. Uma lista de lesões cardíacas congênitas
está relacionada a anormalidades cromossômicas como, por exemplo, síndrome de Down e síndrome de Turner. Os pais que têm um filho com cardiopatia
congênita necessitam de aconselhamento genético sobre a probabilidade de
uma malformação cardíaca ocorrer em filhos subsequentes (COLLET; OLIVEIRA, 2002; NELSON, 2009).
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Classificação das lesões congênitas acianóticas, de acordo com a sobrecarga fisiológica
a. Lesão que produz uma sobrecarga de volume (fluxo sanguíneo aumentado), sendo o denominador comum fisiopatológico nesse grupo a comunicação entre os lados sistêmico e pulmonar da circulação, o que resulta em
passagem de sangue completamente oxigenado para o pulmão;
b. Lesão que resulta em sobrecarga de pressão. O denominador comum fisiopatológico é uma obstrução no fluxo sanguíneo normal (NELSON, 2009).
Classificação de lesões cardíacas congênitas cianóticas, de acordo com a fisiopatologia
a. Lesão que inclui obstrução, diminuindo o fluxo sanguíneo pulmonar. Lesões desse grupo incluem atresia tricúspide, tetralogia de Fallot e formas
de ventrículo único, com estenose pulmonar;
b. Lesões em que o fluxo sanguíneo pulmonar permanece aumentado, devido a conexões ventriculares anormais (transposição de grandes vasos)
ou mistura de sangue total, que incluem defeitos cardíacos com um átrio
ou ventrículo comum, retorno venoso pulmonar anômalo total e tronco
arterioso. (NELSON, 2009).
Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC)
De acordo com Collet e Oliveira (2002), a Insuficiência Cardíaca Congestiva
– ICC é caracterizada por ser uma consequência clínica da cardiopatia congênita, em decorrência da incapacidade do coração de bombear uma quantidade adequada de sangue para a circulação sistêmica. Em crianças, a ICC
geralmente ocorre como fator secundário a anormalidades estruturais, isto é,
um sintoma causado por um defeito cardíaco básico. Assim, os autores dizem
não caracterizar uma doença, mas um sintoma decorrente de uma sobrecarga
excessiva de trabalho imposta ao miocárdio, sendo mais comum em lactentes.
A ICC pode ser dividida em: 1) insuficiência do lado direito, quando o ventrículo direito não consegue bombear sangue de forma eficaz para a artéria
pulmonar, o que resulta em aumento da pressão no átrio direito e na circulação venosa sistêmica; 2) insuficiência do lado esquerdo, quando o ventrículo
esquerdo não consegue bombear o sangue para a circulação sistêmica, resultando em um aumento da pressão no átrio esquerdo e nas veias pulmonares,
congestionando os pulmões de sangue, o que causa a elevação das pressões
pulmonares e edema pulmonar. As manifestações clínicas são divididas em
sinais e sintomas: a) distúrbio da função miocárdica: taquicardia, sudorese intensa, diminuição do débito urinário, fadiga, fraqueza, inquietação, anorexia,
extremidades pálidas e frias, pulso periférico fraco, diminuição da pressão
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sanguínea; b) congestão pulmonar: taquipneia, dispneia, retrações em recémnascidos, batimento das aletas nasais, intolerância ao exercício físico, tosse,
rouquidão, cianose, sibilos e roncos; c) congestão venosa sistêmica: ganho de
peso, hepatomegalia, edema periférico, ascite, distensão das veias do pescoço. O diagnóstico é feito por meio das manifestações clínicas, com o auxílio
de RX de tórax e eletrocardiograma – ECG. O tratamento tem como objetivo melhorar a função cardíaca, remoção de líquidos e sódio acumulados, diminuir as necessidades cardíacas, melhorar a oxigenação tecidual e diminuir
o consumo de oxigênio. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
3.1.2.2 Distúrbios Cardíacos Adquiridos
Segundo as autoras Collet e Oliveira (2002), os conjuntos de doenças pertencentes a esse grupo são: endocardite bacteriana (infecciosa), febre reumática,
hiperlipidemia (hipercolesterolemia) e arritmias cardíacas, mas enfocaremos
aqui apenas a endocardite bacteriana e a febre reumática.
a. Endocardite Bacteriana (Infecciosa): Caracteriza-se pela infecção das
válvulas e do revestimento interno do coração. Normalmente, é sequela
de uma bacteremia na criança portadora de anormalidade adquirida ou
congênita do coração ou dos grandes vasos. O agente causal mais comum
é o Streptococus viridans, podendo ser também Staphylococcus aureus e
fungos Candida albicans. A epidemiologia da endocardite é, muitas vezes, uma complicação de cardiopatia congênita ou reumática, na qual os
microrganismos penetram na circulação sanguínea a partir de uma infecção localizada, sendo as portas de entrada mais comuns a via oral (após
procedimentos dentários, por exemplo), urinária (manipulação intestinal
ou geniturinária), pós-cirurgia cardíaca e pelo uso prolongado de cateter
venoso central. As manifestações clínicas são: febre inexplicável (baixa
intensidade e intermitente), anorexia, mal-estar, perda de peso, manifestações de formação embólica extracardíaca (hemorragia em chama de vela
debaixo das unhas, nódulos intradérmicos avermelhados e dolorosos nas
polpas das falanges, áreas hemorrágicas indolores nas palmas das mãos
e nas solas dos pés e petéquias na mucosa oral), podendo ainda estar presentes: ICC, arritmias cardíacas e sopro. O diagnóstico é baseado nas manifestações clínicas, nas alterações do ECG, nos sinais radiográficos de
cardiomegalia, na anemia, na velocidade de hemossedimentação aumentada e na leucocitose e hematúria microscópica. O tratamento é à base de
antibióticos por via intravenosa ou intramuscular.
b. Febre Reumática: Doença inflamatória que acomete o coração, articulações, SNC e tecido subcutâneo, sendo a sequela mais significativa a
doença cardíaca reumática com lesão e fibrose da válvula mitral. Há uma
relação entre a infecção das vias aéreas superiores por estreptococo e o

e-Tec Brasil

Saúde da Criança e do Adolescente.indd 73

22/06/2015 15:19:08

74
subsequente desenvolvimento da febre reumática. A avaliação diagnóstica baseia-se em diretrizes que sugerem a presença de febre e artralgia
(dor em uma ou mais articulações), com fortes indícios de uma infecção
estreptocócica recente. O objetivo do tratamento é erradicar o estreptococo hemolítico, prevenir lesão cardíaca permanente e prevenir recidivas
de febre reumática. O medicamento utilizado é a penicilina, podendo ser
substituída pela eritromicina de salicilato para controle do processo inflamatório, redução da febre e do desconforto. O acompanhamento clínico
deve ser feito por toda a vida, devido à suscetibilidade de recidiva da
doença. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
3.1.3 Outros Distúrbios Sistêmicos
Outros distúrbios sistêmicos a serem estudados são o choque e o edema agudo de pulmão. A seguir, descreveremos um pouco sobre os dois temas.
Segundo Collet e Oliveira (2002), o choque, também denominado insuficiência circulatória, caracteriza-se por ser uma síndrome clínica complexa, com
perfusão tecidual inadequada para preencher demandas metabólicas do corpo, o que resulta em disfunção celular e insuficiência orgânica, tendo como
consequências a hipotensão, hipóxia tecidual e acidose metabólica. Na criança a insuficiência circulatória é resultado de hipovolemia, de alteração vascular periférica ou de insuficiência de bombeamento. Os tipos de choque são:
a. Choque hipovolêmico: Caracterizado por redução do tamanho do compartimento vascular, pela diminuição da pressão arterial e da pressão venosa central (PVC) e pelo enchimento capilar deficiente. Tem como causas mais frequentes a perda de sangue e de plasma.
b. Choque distributivo: Caracteriza-se pela redução da resistência vascular
periférica, pela perfusão tecidual comprometida pelo aumento do represamento venoso, pela redução do fluxo sanguíneo de retorno ao coração e
pelo débito cardíaco baixo. Tem como causas mais frequentes a anafilaxia
(choque anafilático), sepse (choque séptico), perda do controle neuronal
(choque neurogênico), depressão miocárdica e dilatação periférica.
c. Choque cardiogênico: Caracteriza-se pela diminuição do débito cardíaco.
Suas causas mais frequentes são o pós-operatório de cirurgia por doença
cardíaca congênita, a insuficiência primária de bombeamento (miocardite
e ICC) e arritmias.
As autoras acrescentam que o choque pode trazer como complicações o edema cerebral, o infarto ou a hemorragia intraventricular. A gravidade do choque é determinada pelas medidas dos sinais vitais, pela PVC e pelo enchimento capilar. No choque séptico pode haver calafrios, febre e vasodilatação, com
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aumento do débito cardíaco, que resulta em pele quente e avermelhada e em
coagulação intravascular disseminada – CIVD. O choque anafilático é frequentemente acompanhado de urticária e edema angioneurótico ou urticária
grande (desordem caracterizada por um edema1 – inchaço – 5 do tecido6 subcutâneo7, que afeta preferencialmente os tecidos moles do organismo como
lábios, pálpebras, entre outros)8. O diagnóstico é baseado na clínica a partir
da história e do exame físico, auxiliado por testes de laboratório como gasometria sanguínea, pH, teste de função hepática, teste de coagulação, cultura
de sangue, teste de função renal. O tratamento consiste em: ventilação com
terapia de suplementação de oxigênio, administração de líquidos e melhora
da função bombeadora do coração e antibióticos ou corticoides, em casos de
choque séptico. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
Outro distúrbio sistêmico descrito pelas autoras é o Edema agudo de pulmão. Caracteriza-se pela transudação de líquidos dos capilares para os espaços alveolares e os bronquíolos. O edema é uma consequência da elevação
da pressão venosa pulmonar, podendo ser uma manifestação de nefrite aguda
ou crônica, de intoxicações medicamentosas e de inalação de gases tóxicos,
como o gás de iluminação, de amônia. As manifestações clínicas na criança
iniciam-se de forma variável, mas ela queixa-se de dificuldade de respirar,
sensação de opressão ou dor torácica. Há presença de tosse, com escarro espumoso e róseo, bem como taquipneia (respiração rápida e curta), dispneia (falta de ar: um sintoma no qual a pessoa tem dificuldade na respiração
ou desconforto ao respirar), taquicardia, hipertensão, pulso rápido, palidez e
cianose. A terapêutica tem como objetivo tratar a doença primária que causa o
edema pulmonar. Com a administração de oxigênio, há alívio parcial da dispneia e da dor torácica. Para edema recorrente, utiliza-se diurético ou bronco
dilatador. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
3.2 Disfunção músculoesquelético
As doenças e alterações funcionais do sistema musculoesquelético de causa não traumática são definidas como doenças reumáticas, entre as quais se
incluem: as doenças inflamatórias do sistema musculoesquelético, do tecido
conjuntivo e dos vasos; as doenças degenerativas das articulações periféricas
e da coluna vertebral; as doenças metabólicas ósseas e articulares; as alterações dos tecidos moles periarticulares e as doenças de outros órgãos e/ou sistemas relacionadas com as anteriores. As manifestações clínicas mais comuns
das doenças reumáticas são a dor, a tumefação e a limitação da mobilidade.
As principais doenças reumáticas nas crianças e adolescentes, segundo Collet
e Oliveira (2002), são: a) Artrite Reumatoide Juvenil (ARJ); b) Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES); c) Artrite Séptica; d) Osteomielite e ; e) Tuberculose
Óssea.
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3.2.1 Artrite Reumatoide Juvenil – ARJ ou Artrite Idiopática Juvenil – AIJ
De acordo com Collet e Oliveira (2002), a Artrite Reumatoide Juvenil (ARJ)
ou Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) ou artrite crônica da infância caracterizase por ser uma doença inflamatória de causa desconhecida. Uma hipótese
colocada pelas autoras é a de que a artrite possa ser desencadeada em crianças geneticamente predispostas, após estresse psicológico, alteração hormonal, trauma articular, infecção viral ou bacteriana. Ocorrem em dois picos
de idade para manifestação da doença: crianças entre 2 e 5 anos e entre 9 e
12 anos. A prevalência é um pouco maior no sexo feminino do que no sexo
masculino. A principal manifestação clínica é a artrite, caracterizada por dor,
inchaço e aumento de temperatura de uma ou mais articulações, com perda
de movimentos, característica rigidez matinal ou após período de inatividade.
Ocorre a limitação dos movimentos no início da doença, em decorrência de
espasmo muscular e de inflamação articular. Posteriormente ocorre a ancilose
(contratura dos tecidos moles), podendo o crescimento sofrer retardo durante
períodos de doença ativa. O início da artrite pode ser insidioso, com desenvolvimento gradual da rigidez, tumefação e perda dos movimentos articulares, ou pode ser fulminante, com aparecimento súbito de artrite sintomática.
Não é uma doença única, mas um grupo heterogêneo de doenças em que se
identificam três tipos principais:
a. a doença de início sistêmico, com picos febris diários, com duração de
duas semanas, com ou sem erupção maculopapular, sendo responsável
por cerca de 30% dos casos;
b. de início poliarticular, que envolve cinco ou mais articulações, sendo observada em 25% dos casos;
c. de início pauciarticular, a formade ARJ que envolve geralmente quatro
articulações, sendo observada em 45% dos casos, portanto a mais comum.
A ARJ caracteriza-se pela inflamação não supurativa crônica da sinóvia
chamada sinovite que, ao apresentar-se de forma continuada, acaba por
provocar erosão e destruir progressivamente a cartilagem articular e outras estruturas articulares. Essa destruição articular é mais frequente em
crianças com fator reumatoide positivo, ou doença de início sistêmico.
A aderência entre as superfícies articulares e anquilose das articulações
ocorrem se o processo persistir. Nas áreas próximas às articulações, podem ocorrer osteoporose e periostite (inflamação do periósteo, a membrana mais externa do osso).
A ARJ não tem cura, sendo os principais objetivos da terapia: preservar a
função articular; prevenir deformidade; aliviar sintomas, sem danos iatrogênicos. Os medicamentos empregados são os anti-inflamatórios não esteroides
(aspirina); antirreumáticos de ação lenta (penicilamina); drogas citotóxicas
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(ciclofosfamida, clorambucil) e corticosteroides. Além dos medicamentos,
é necessário um programa de atividades fisioterápicas individualizado, com
objetivo de preservar a função ou prevenir deformidades. Os cuidados do profissional de saúde enfermeiro envolvem: avaliação geral da saúde da criança;
o estado das articulações afetadas; a resposta emocional da criança aos diversos aspectos da doença (desconforto, restrições físicas e terapias diversas).
(COLLET; OLIVEIRA, 2002).
3.2.2 Lúpus eritematoso sistêmico (LES)
Segundo Collet e Oliveira (2002), o Lúpus eritematoso sistêmico – LES – caracteriza-se por ser uma doença inflamatória crônica do colágeno ou dos tecidos de sustentação do corpo, afetando quase todos os órgãos e/ou estruturas
do organismo. Apresenta evolução imprevisível, com remissões e exacerbações. A doença, na infância, tem dois tipos básicos: a) uma doença neonatal
transitória, aparentemente relacionada a uma patologia materna; b) um grupo
de doenças crônicas que correspondem às doenças encontradas nos adultos. O
LES é de causa desconhecida, embora possa estar relacionado ao estresse, à
infecção, à fadiga extrema ou à exposição a diversos componentes químicos,
às drogas ou à queimadura excessiva ao sol, todos esses processos que podem
desencadear alteração na resposta imune do organismo a seus próprios tecidos. A doença lúpus afeta praticamente todos os tecidos e suas manifestações
clínicas são variadas, quais sejam:
a. Lesões cutâneas, com erupção em asa de borboleta, discoide, fotossensível, úlceras ovais;
b. Alteração do sistema musculoesquelético, com fraqueza generalizada, artrite, mialgia, inchação e rigidez articulares e dor;
c. Alteração do SNC, podendo haver esquecimento, excitabilidade, cefaleia,
convulsões, psicose fraca e paralisia;
d. Comprometimento do coração e pulmões, com inflamação dos revestimentos cerosos;
e. Comprometimento dos rins, com destruição dos glomérulos, proteinúria
e insuficiência renal;
f. Alterações do sangue, com anemia e amenorreia secundária a anemia;
g. Alterações do sistema linfoide, apresentando baço e linfonodos aumentados;
h.

Comprometimento do trato gastrointestinal, com náuseas, vômitos, diarreias e dores abdominais.
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O diagnóstico de LES é realizado com base nos critérios clínicos (erupção
em asa de borboleta, discoide, fotossensível, úlceras ovais), artrite, serosite,
distúrbio renal e neurológico, distúrbios hematológicos (anemia), distúrbios
imunológicos, confirmados por testes laboratoriais através da presença de
fatores antinucleares (FAN). O objetivo do tratamento consiste em reverter
os processos autoimunes e inflamatórios, evitando exacerbações e complicações. A terapia envolve medicações específicas (corticosteroides, agentes
imunossupressores, anti-inflamatórios não esteroides, antiepilépticos, anti-hipertensivos e antibióticos); dieta e atividades adequadas. A contribuição do
profissional de saúde é ajudar a criança e sua família a se ajustarem às limitações e aos tratamentos da doença e prevenir exacerbações e complicações.
(COLLET; OLIVEIRA, 2002).
3.2.3 Artrite Séptica
A artrite séptica, segundo Collet e Oliveira (2002), ocorre quando o agente
infeccioso é disseminado por via sanguínea a partir de outro foco, geralmente
por infecção de tecidos moles. Ocorre predominantemente no sexo masculino, podendo afetar qualquer articulação, porém mais comumente o quadril, o
joelho e o ombro. As manifestações clínicas incluem história de lesão traumática da articulação afetada; febre; calor, sensibilidade, dor à pressão; inchaço;
leucocitose e aumento da velocidade da hemossedimentação. Os patógenos
mais comuns são: Estafilococus aureus, estreptococos do grupo A e Haemofilus influenza. O diagnóstico é feito através de hemocultura, por aspirados
do líquido articular e por radiografias. O tratamento é feito com drenagem
cirúrgica aberta, nas infecções das articulações do quadril e do ombro, e por
aspiração repetida com agulha, nos espaço articular de outras articulações.
O objetivo do tratamento é limpar a articulação para evitar a destruição da
cartilagem articular, descomprimir a articulação para evitar a interferência
no suprimento sanguíneo, erradicar a infecção hematógena. A terapêutica é
ministrada com antibióticos via endovenosa. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
3.2.4 Osteomielite
A osteomielite é um processo infeccioso dos ossos, podendo ocorrer em qualquer idade, mais frequente em meninos, podendo acontecer por fontes exógenas ou hematógenas. A exógena é adquirida por invasão do osso, em consequência de ferida penetrante, fratura aberta, contaminação durante cirurgia, a
partir de abcesso ou queimadura (COLLET; OLIVEIRA, 2002). A osteomielite hematógena ocorre pela disseminação de microrganismos a partir de focos preexistentes como furúnculos, abrasões cutâneas, impetigo, infecções do
trato respiratório superior, otite média aguda, amigdalites, abcessos dentários,
pielonefrites ou queimaduras infectadas. São, na maioria das vezes, causadas
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por Estafilococus aureus, em crianças maiores, e, nas menores, por Haemofilus influenza, e em crianças com anemia falciforme, por salmonela. Os
sinais e sintomas iniciam-se abruptamente e a história clínica envolve trauma
de osso, irritabilidade, inquietação, hipertemia, pulso rápido e desidratação,
com manifestações locais de pontos sensíveis e doloridos, calor local, inchaço sobre o osso, dor na extremidade envolvida, músculos vizinhos tensos,
leucocitose e velocidade de hemossedimentação acentuada. O diagnóstico é
realizado com base em achados em hemocultura, RX do local e tomografia.
O tratamento é à base de antibióticos, associado a cuidados locais. (COLLET;
OLIVEIRA, 2002).
3.2.5 Tuberculose óssea
Segundo Collet e Oliveira (2002), a tuberculose óssea é adquirida por disseminação hematógena a partir de um foco primário. Atinge principalmente os
carpos e falanges das crianças pequenas, sendo um ou mais ossos afetados
com edema fusiforme, além de haver pontos sensíveis e doloridos quando se
encontram afetados os tecidos moles. O processo pode apresentar-se na forma
de tuberculose da coluna ou do quadril. A forma de tuberculose da coluna
caracteriza-se por infecção no corpo de uma ou mais vértebras que destroem
o osso, disseminam-se por todos os tecidos articulares e produzem uma deformidade cifótica, sendo a região mais comum a coluna torácica inferior. As
manifestações clínicas têm como característica início insidioso, queixa de dor
persistente ou intermitente, nas vértebras afetadas, em áreas inervadas por
nervos espinhais, além de dor muscular, sintomas que fazem a criança andar
rigidamente para aliviar o peso sobre as vértebras. O tratamento consiste na
imobilização e terapia antimicrobiana e drenagem dos abcessos tuberculosos.
Na forma de tuberculose do quadril, o processo infeccioso ocorre na epífise
da cabeça do fêmur que, depois, rompe-se na cápsula articular. Os sintomas
incluem o coxear mais frequente da criança, ao se levantar ou após exercício, dor, edema em torno do quadril e formação de abcessos. O tratamento
envolve repouso no leito, tração para reduzir o espasmo muscular e uso de
medicamentos específicos.
3.3 Disfunção neuromuscular
Para iniciar essa subunidade, é importante definir o termo doença neuromuscular. É entendida, segundo Nelson (2009), como distúrbios motores sem influência do cérebro sobre a função muscular. A unidade motora constitui-se
de quatro elementos: um neurônio motor; o nervo periférico formado pelo
axônio junto com outros; a junção neuromuscular e todas as fibras musculares inervadas por um neurônio motor. O tamanho da unidade motora varia
de acordo com o tamanho do músculo e sua função. A unidade motora é
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influenciada por controle do neurônio motor superior, o qual altera as propriedades do tônus muscular, a precisão do movimento, a inibição recíproca dos músculos antagonistas durante o movimento e o sequenciamento das
contrações musculares, a fim de se obterem movimentos suaves e coordenados. Para o autor, as doenças neuromusculares são comuns nas crianças e
podem ser determinadas geneticamente, congênitas ou adquiridas, agudas ou
crônicas, progressivas ou estáticas. Nas crianças, a maior parte dessas afecções é geneticamente determinada, sendo as mais comuns: a distrofia muscular progressiva ligada ao sexo, de Duchenne; a amiotrofia espinal infantil; a
distrofia muscular congênita; a distrofia miotônica de Steinert; as miopatias
congênitas, estruturais e não estruturais. Embora a classificação das doenças
neuromusculares, de acordo com as diferentes topografias dentro da unidade
motora, seja pouco utilizada do ponto de vista prático, ela constitui uma forma didática de descrevê-las.
Tabela 3
Doenças neuromusculares – miopatias geneticamente determinadas.
_____________________________________________________________
[Distrofia muscular progressiva (DMP)
DMP ligada ao sexo, formas de Duchenne, de Becker e de Emery-Dreyfuss
DMP tipo cinturas, formas autossômicas dominantes e autossômicas recessivas
DMP fascioescapuloumeral (formas infantil e clássica)
Distrofia muscular congênita (DMC)
Distrofia miotônica (formas congênita e infantil)
Miopatias congênitas
Central core
Nemalínica
Miotubular
Desproporção congênita de fibras
Miopatia com alterações mínimas
Outras
Miopatias metabólicas
Mitocondriopatias
Distúrbios da betaoxidação
Glicogenoses
Canalopatias
_____________________________________________________________
Fonte: Jornal de Pediatria - Vol. 78, Supl.1, 2002 Disponível em http://www.scielo.br/pdf/jped/v78s1/v78n7a12.
pdf, acesso em 25.11.2014.
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3.3.1 Principais miopatias primárias geneticamente determinadas
O termo distrofia, conforme Nelson (2009, p. 2546), significa “crescimento
anormal, derivado do trophe, que significa nutrição”. A distrofia muscular
distingue-se de todas as doenças neuromusculares por quatro critérios obrigatórios: é uma miopatia primária; tem base genética; evolução progressiva;
ocorrem degeneração e morte das fibras musculares em algum estágio da
doença. A adoção desses critérios exclui doenças neurogênicas. As miopatias próprias da infância, que cursam com hipotonia muscular congênita e
fraqueza muscular precoce, são a distrofia muscular progressiva – DMP;
distrofia muscular congênita – MC; distrofia miotônica (doença de Steinert congênita); as miopatias congênitas e as miopatias metabólicas. O
autor salienta que as distrofias musculares são um grupo de doenças que não
têm relação entre si, sendo cada uma delas transmitida por herança genética
diferente, e cada uma delas com uma evolução clínica.
Vamos agora descrever um pouco mais cada um dos tipos de miopatias próprias da infância.
3.3.1.1 Distrofia Muscular Progressiva – DMP
Entre as doenças musculares da infância, a mais encontrada é a Distrofia
Muscular Progressiva – DMP – ligada ao sexo, forma de Duchenne, evolução
lentamente progressiva com quadro clínico de fraqueza progressiva, comprometimento intelectual, hipertrofia das panturrilhas e proliferação de tecido conjuntivo no músculo. A incidência é de 1:3.600 nascidos vivos do sexo masculino. É
uma doença herdada de modo recessivo ligado ao X. Entre as manifestações clínicas da DMP, o sustento encefálico inadequado no lactente pode ser o primeiro
sinal de fraqueza, mas a criança costuma andar na idade normal (por volta dos 12
meses). A fraqueza da cintura, dos membros inferiores, no entanto, surge mais ou
menos no segundo ano de vida. Com tratamento fisioterápico, órteses e pequena
cirurgia de alongamento do Tendão-de-Aquiles, a maioria continua a deambular
(andar) até os 12 anos. Não há cura para esta doença, não havendo também uma
forma de tornar mais lenta sua progressão. O que pode ser feito são cuidados para
melhorar a qualidade de vida da criança e/ou adolescente. A fisioterapia adia as
contraturas, embora não as impeça. O uso de glicocorticoides diminui a taxa de
apoptose (morte celular programada), podendo desacelerar a necrose das miofibras, na distrofia muscular. O óbito ocorre geralmente com 18-20 anos de idade, tendo como causas: insuficiência respiratória no sono, insuficiência cardíaca
intratável, pneumonia e ocasionalmente obstrução das vias aéreas. A distrofia
muscular de Becker é essencialmente a mesma doença que a distrofia de Duchenne, mas com evolução mais leve e mais prolongada, em que os meninos
continuam deambulando até o final da adolescência ou início da vida adulta,
por volta dos 20 anos, quando geralmente ocorre o óbito.
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Figura 11: Distrofia muscular de Becker.
Fonte: http://fisioterapiahistologia.blogspot.com.br/2014/05/tecido-musculo-esqueletico.html, acesso em 24.11.2014.

A distrofia muscular de Emery-Dreifuss, também conhecida como distrofia
muscular escapuloperoneal ou escapuloumeral, é uma rara distrofia recessiva ligada ao X. As manifestações clínicas começam entre 5 e 15 anos de idade,
e os pacientes têm longa idade adulta, devido à lenta progressão de sua evolução.
As contraturas dos cotovelos e tornozelos desenvolvem-se precocemente, com
perda de massa muscular na distribuição escapuloumerofibular. A distrofia muscular
de cintura dos membros engloba um grupo de miopatias hereditárias progressivas
que afeta principalmente os músculos das cinturas dos membros superiores e inferiores. Desenvolvem-se hipertrofias das panturrilhas e contraturas do tornozelo, confundindo-se com a distrofia muscular de Becker. As manifestações clínicas podem se
desenvolver na infância tardia ou início da vida adulta, sendo a lombalgia uma queixa,
em razão da postura lordótica decorrente da fraqueza dos músculos do glúteo. O uso
de cadeiras de rodas geralmente é necessário em torno dos 30 anos de idade. A
maioria dos casos é uma herança autossômica recessiva, mas algumas famílias
expressam um caráter autossômico dominante, neste último caso, tem-se uma
evolução benigna, com pequeno comprometimento funcional. A distrofia muscular facioescapuloumeral, também conhecida como doença de Lnadouzy-Dejerine, é um grupo de doenças com manifestações clínicas semelhantes, sendo
a herança autossômica dominante a regra. A frequência é de 1:20.000. As
manifestações clínicas apresentam fraqueza mais precocemente e mais grave
nos músculos faciais, o que a difere da distrofia miotônica, pois a boca não
fica em forma de V, mas redonda e franzida. Podem não se manifestar na infância e demorar até chegar à fase adulta para se expressar. (NELSON, 2009).
3.3.1.2 Distrofias Musculares Congênitas (DMC)
Um segundo tipo de distrofia é a denominada Distrofia Muscular Congênita
– DMC –, que, de acordo com Nelson (2009), é uma terminologia enganoSaúde da Criança e do Adolescente
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sa porque todas as distrofias musculares são determinadas geneticamente. O
termo é usado para englobar várias doenças distintas, tendo como ponto comum a gravidade ao nascimento e a evolução clínica benigna. Caracteriza-se
por ser uma herança autossômica recessiva. Os lactentes costumam ter contraturas ao nascimento, e a sustentação da cabeça é precária. A artrogripose
(numerosas contraturas congênitas) é comum em todas as formas de distrofia
muscular congênita.
3.3.1.3 Distrofia miotônica
A distrofia miotônica (doença de Steinert) é a segunda distrofia mais comum,
tendo uma incidência de 1:30.000 na população geral, sendo herdada por gene
autossômico dominante. Trata-se de um defeito genético que causa disfunção
de múltiplos órgãos. Nesse tipo de doença, não só os músculos estriados estão afetados, mas também o músculo liso do trato alimentar e do útero são
envolvidos. Ao nascer, o recém-nascido apresenta o lábio superior em forma
de V invertido. A fala do portador dessa distrofia costuma ser mal articulada
e de pronúncia indistinta, devido ao envolvimento dos músculos da face, da
língua e da faringe. É raro que os pacientes com distrofia miotônica percam a
capacidade de andar, apesar de precisarem, às vezes, do uso de talas ou órteses para estabilizar os tornozelos (NELSON, 2009).
O autor, ao referir-se ao tratamento e ao prognóstico das miopatias primárias, diz que estes dependerão do diagnóstico específico, com confirmação
laboratorial, em razão das manifestações clínicas que se sobrepõem. Estudos
cromossômicos mostram muitos loci cromossômicos nas doenças neuromusculares, identificando o defeito genético como expansão ou repetição de cromossomos. Algumas doenças são autossômicas dominantes e autossômicas
recessivas, em diferentes genealogias, o que indica ocorrência de mutações
genéticas em diferentes cromossomos ou podem ser diferenças no mesmo
gene, no mesmo locus cromossômico. O exame do sistema neuromuscular
inclui avaliação do volume muscular, do tônus (amplitude de movimento em
torno da articulação) e da força.
Entre as manifestações clínicas, algumas características são específicas e importantes no diagnóstico como, por exemplo, anormalidades sensitivas que
indicam neuropatia, enquanto fraqueza fatigável é característica dos distúrbios das junções neuromusculares. De acordo com Nelson (2009), o tórax dos
lactentes com doença neuromuscular congênita costuma ter a forma de funil
e apresentar costelas finas e transparentes, ao exame radiográfico, em razão
da fraqueza dos músculos intercostais durante o desenvolvimento intrauterino. São evidenciadas como algumas das manifestações clínicas: hipotonia
generalizada e atraso no desenvolvimento motor dos lactentes e dos pré-escolares. No entanto, o autor relata que essas manifestações clínicas são também
expressões de doença neurológica, de doenças endócrinas e metabólicas sise-Tec Brasil
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têmicas, bem como da Síndrome de Down ou da desnutrição, necessitando,
assim, de um diagnóstico diferencial.
Os exames realizados para diagnóstico da doença neuromuscular são vários
e incluem:
a. Exame de enzimas séricas para determinação da creatinocinase (CK) no
soro, que se apresenta em nível elevado, em certas doenças como a distrofia muscular de Duchenne;
b. marcadores genéticos moleculares, que detectam miopatias e neuropatias em amostras de sangue. São importantes, pois fornecem um diagnóstico definitivo, sem necessidade de submeter a criança a procedimento
invasivo como a biópsia muscular;
c. Velocidade da condução nervosa (VCN), que mede eletrofisiologicamente a condução nervosa motora e sensitiva;
d. Eletromiografia (EMG), um exame que registra potenciais elétricos do
músculo, em vários estados de contração. Não é muito útil na criança,
porque requer muita colaboração do paciente para realização adequada;
e. Imagens como ultrassonografia, tomografia (TC) e Ressonância
Magnética (RM) dos músculos; são usadas em várias doenças neuromusculares, embora não sejam diagnósticos específicos;
f. Biópsia do músculo, sendo esse o estudo mais importante para o diagnóstico específico de doença hereditária;
g. Outros exames como biópsia de nervo e eletrocardiograma (NELSON,
2009).
3.3.1.4 Miopatias congênitas (MC)
Nelson (2009), ao se referir às Miopatias congênitas – MC –, classifica-as
como um subgrupo de afecções musculares primárias, geralmente hereditárias, caracterizadas clinicamente por início precoce e curso benigno, não
progressivo ou lentamente progressivo. Histopatologicamente, são caracterizadas pelo encontro de anormalidades estruturais definidas à biopsia muscular. A etiopatogenia desse tipo de miopatia não está esclarecida, supondo-se
que seja provavelmente dependente de anormalidades no desenvolvimento e
amadurecimento da fibra muscular. O autor cita entre as miopatias ditas congênitas, as subformas Central core, Nemalínica, Miotubular, Desproporção
congênita de fibras, Miopatia com alterações mínimas, etc.
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3.3.1.5 Miopatias Metabólicas
A paralisia periódica (relacionada com alterações transitórias de níveis séricos do potássio) caracteriza um quadro de fraqueza ou paralisia episódica e
reversível. O nível do potássio geralmente pode se apresentar baixo (hipocalemia) ou alto (hipercalemia). A paralisia periódica é causada por mutações
nos genes que codificam os canais iônicos controlados pelo músculo dos níveis de sódio, potássio e cálcio. O distúrbio é herdado de modo autossômico
dominante. As crises podem se iniciar na idade de lactente, sendo quase sempre sintomáticas aos 10 anos de idade, e afetam ambos os sexos igualmente.
As crises paralíticas são tratadas com administração oral de potássio ou sucos
que o contenham. Baixa ingesta de sódio em crianças, aliada à administração de acetazolamida em idade escolar, pode diminuir ou abolir as crises. As
Mitocondriopatias ou miopatias mitocondriais são doenças que envolvem
anormalidades estruturais e funcionais das mitocôndrias, produzindo defeitos
do metabolismo celular aeróbico, da cadeia de transporte de elétrons e do ciclo de Krebs, dos músculos, cérebro e outros órgãos. (NELSON, 2009).
O autor diz que são várias doenças mitocondriais distintas que afetam, primariamente, o músculo estriado ou o músculo e o cérebro, podendo ser subdivididas em: 1) doenças de fibras vermelhas rotas, quais sejam: a Síndrome
de Kearns-Sayre, Síndrome MELAS, Síndrome MERRF, Síndrome de oftalmoplegia externa; 2) doenças que não são de fibras rotas: as encefalopatias
de Leigh e atrofia óptica hereditária de Leber. A Síndrome de Kearns-Sayre
caracteriza-se pela tríade de: a) oftalmoplegia externa progressiva (uma desordem caracterizada por paralisia lentamente progressiva dos músculos extraoculares); b) degeneração pigmentar da retina; c) início antes dos 20 anos
de idade. Geralmente os pacientes não apresentam fraqueza do tronco ou das
extremidades, nem disfagia. As síndromes MELAS e MERRF são distúrbios
que afetam crianças e caracterizam-se por parada no crescimento, vômitos
episódicos, crises epilépticas e danos cerebrais recorrentes, causando hemiparesia, cegueira cortical ou até demência. A doença, nesse caso, comporta-se
como distúrbio degenerativo, indo a criança a óbito em poucos anos. Entre as
doenças do segundo grupo, as encefalopatias de Leigh são doenças degenerativas do SNC que também envolvem miopatias com anormalidades mitocondriais. A atrofia óptica hereditária de Leber afeta o nervo óptico, sendo,
muitas vezes, caracterizada por perda de visão súbita nos portadores adultos
jovens. Há suspeitas de que muitas outras doenças raras, em que há apenas
relatos de casos, sejam distúrbios mitocondriais. É reconhecido também que
ocorrem defeitos mitocondriais secundários em grande variedade de doenças não mitocondriais, incluindo as miopatias inflamatórias autoimunes. As
doenças mitocondriais do músculo podem ser transmitidas de modo autossômico recessivo, e não apenas pela mãe, embora todas as mitocôndrias sejam
herdadas da mãe. Não há tratamento eficaz para as citopatias mitocondriais,
mas costumam-se usar “coquetéis” para superar os déficits metabólicos.
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3.4 Disfunção endócrina
Para estudarmos a disfunção endócrina, precisamos saber que as glândulas
endócrinas são importantes na fabricação de hormônios, pois são substâncias
essenciais para manter o equilíbrio do corpo e, assim, propiciar à criança e/
ou ao adolescente um adequado crescimento e desenvolvimento. O hormônio
secretado por uma glândula endócrina é transportado pela corrente sanguínea
para regular a função de um tecido ou órgão-alvo. As glândulas endócrinas
são: a hipófise, a tireoide, paratireoide, o pâncreas, os ovários, os testículos
e suprarrenais. Para o diagnóstico do distúrbio em pacientes com suspeita de
doença endócrina, o médico realiza uma cuidadosa história clínica, exame
físico e provas laboratoriais. Entre as doenças endócrinas metabólicas mais
frequentes, podemos citar: diabetes mellitus (DM), distúrbios da glândula tireoide (hipotireoidismo, hipertireoidismo) obesidade, dislipidemias e distúrbios do crescimento. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
3.4.1 Diabetes Mellitus
Entre as disfunções endócrinas ou metabólicas, temos como uma das principais a Diabetes Mellitus (DM). No Brasil, há cerca de cinco milhões de
pessoas com diabetes e, dentro de dez anos, esse número terá dobrado. Apesar
disso, praticamente metade dos diabéticos desconhece seu diagnóstico. Esse
aumento da prevalência da doença levou o Ministério da Saúde a formular
algumas estratégias mais incisivas, entre elas a campanha de detecção do
diabetes (BRASIL, 2003). A Diabetes Mellitus é uma síndrome metabólica
comum, crônica, caracterizada por hiperglicemia. Tem como causa a deficiência da secreção do hormônio insulina. A insulina é necessária para manter
o metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas, principalmente ao facilitar a entrada dessas substâncias na célula. A deficiência de insulina impede
a glicose de entrar nas células, ocorrendo aumento dos níveis de glicose no
sangue circulante pelo corpo humano. A hiperglicemia faz com que o líquido
intracelular saia para o meio extracelular, ocorrendo a glicosúria e poliúria.
As perdas líquidas urinárias constantes levam à sede excessiva (polipsia). O
mecanismo de fome é desencadeado e a polifagia (aumento da ingestão de
alimentos) eleva ainda mais o nível de glicemia. Na ausência de insulina, a
glicose não se encontra disponível, fazendo com que o organismo providencie, a partir de lipídios (gorduras), produção de corpos cetônicos utilizados
como fonte alternativa de glicose. No entanto, a utilização dessa fonte alternativa nas células é limitada, e o excesso é eliminado na urina (cetonúria) ou
nos pulmões, provocando hálito de acetona (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
Segundo Collet e Oliveira (2002), o Diabetes Mellitus é classificado em três
grupos: a) Insulinodependente ou tipo I: caracterizado por desenvolvimento
de cetose ou cetoacidose, na ausência de terapia de reposição com insulina.
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O início desse tipo de diabetes é observado principalmente na infância ou na
adolescência, mas pode ocorrer em qualquer idade; b) não insulinodependente ou tipo II: caracteriza-se pela resistência à ação da insulina e secreção
deficiente de insulina mediada pela glicose. Geralmente esse tipo inicia-se
após os 40 anos de idade. As pessoas acometidas podem ou não necessitar de injeções diárias de insulina; c) diabetes juvenil de início na maturidade: transmitido como distúrbio autossômico dominante, caracterizado pela formação de insulina estruturalmente anormal, ocasionando atividade biológica diminuída.
O tipo de diabetes mais comum em crianças e adolescentes é a diabetes tipo
I, por isso focaremos alguns de seus aspectos. A nefropatia e a retinopatia
são complicações, em longo prazo, do diabetes, sendo caracterizadas por alterações microvasculares em que ocorre glicolisação (deposição de proteínas do sangue na membrana basal de pequenos vasos), a qual, com o tempo,
provoca estreitamento dos vasos. Outra complicação comum da diabetes é a
neuropatia em que a glicolisação ocorre na bainha dos nervos, interrompendo a transmissão de estímulos. As manifestações clínicas mais comuns nas
crianças são: polifagia, poliúria, polidipsia, perda de peso, enurese, irritabilidade, negação da doença, redução do tempo de atenção, baixa tolerância à
frustração, aparência cansada, pele seca, visão turva, feridas de cicatrização
lenta, pele ruborizada, cefaleia, infecções frequentes, hiperglicemia, cetose
diabética e cetoacidose diabética. O diagnóstico baseia-se nos níveis séricos
de glicose. A conduta terapêutica consiste numa abordagem multidisciplinar
com o nutricionista e o psicólogo para que atuem ao lado do paciente e da
família. O tratamento da diabetes tipo I ou insulinodependente se baseia na
reposição de insulina por via subcutânea, de acordo com a prescrição médica. Deve haver orientações nutricionais, monitorização domiciliar diária dos
níveis de glicemia, programas de atividade física, orientações para o controle
de hipoglicemia, prevenção a reações de uso da insulina e tratamento de outras doenças subjacentes que possam alterar o controle de diabetes.(COLLET;
OLIVEIRA, 2002).
3.4.2 Hipotireoidismo
O hipotireoidismo é a doença endócrina caracterizada por baixa produção
hormonal da glândula tireoide e, em muitos casos, acaba não sendo diagnosticado. A glândula tireoide localiza-se na parte anterior do pescoço e produz
hormônios que atuam na maioria dos órgãos (coração, cérebro, etc.). A baixa
produção hormonal pode ter diversas causas, sendo a mais comum delas a
“Tireoidite de Hashimoto”, que é um processo inflamatório crônico, o qual,
com o passar do tempo, prejudica a função da tireoide que passa a produzir
menos hormônios. O Hipotireoidismo pode surgir também, em decorrência
de um processo cirúrgico de tireoide ou do tratamento com iodo radioativo de
uma pessoa com hipertireoidismo (excesso de produção hormonal).
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O hipotireoidismo é bastante frequente na população em geral e manifesta-se
por diversos sinais e sintomas que repercutem no organismo, de acordo com
a idade do paciente, e também variam com a intensidade do déficit hormonal.
Alguns sintomas comuns são: cansaço; depressão; aumento de peso, pele e
cabelos secos; edema facial e alterações do ciclo menstrual. O tratamento
consiste na reposição de hormônio tireoidiano. Quando não tratado adequadamente e oportunamente, o paciente com hipotireoidismo pode apresentar
transtornos físicos e psíquicos, em variados graus. O diagnóstico da doença
é feito através de exame clínico e laboratorial (dosagens de hormônios tireoidianos). O tratamento é realizado durante toda a vida do paciente, através de
medicamentos. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
3.4.3 Fibrose cística (Mucoviscidose)
A fibrose cística caracteriza-se por ser herdada por traço autossômico recessivo em que o paciente apresenta viscosidade aumentada das secreções das
glândulas de mucosa, elevação nos eletrólitos, no suor, aumento dos elementos orgânicos enzimáticos da saliva e anormalidades na função do sistema
nervoso autônomo. A etiologia da doença é devida à obstrução mecânica,
causada pela viscosidade aumentada das secreções das glândulas que nelas
se acumulam e provocam a dilatação dessas glândulas. Ocorre também obstrução de trajetos nos órgãos como pâncreas e bronquíolos. A manifestação
clínica mais precoce da doença é o íleo meconial, no neonato, com bloqueio
do intestino delgado, causando complicações gastrointestinais como prolapso
de reto. Há também as complicações pulmonares, com obstrução brônquica
e bronquiolar, devido ao muco espesso e viscoso que não é expectorado pela
criança, servindo como meio de cultura para bactérias se desenvolverem. Essa
reduzida troca gasosa provoca hipóxia, hipercapnia e acidose. O diagnóstico
é feito através de avaliação clínica, nos achados físicos, estado nutricional e
radiografias de tórax, sendo estabelecido com base na história de doença na
família, ausência de enzimas pancreáticas, aumento da concentração eletrolítica do suor e envolvimento pulmonar crônico. As manifestações clínicas
ocorrem de forma diferenciada, de acordo com o local da disfunção. No íleo
meconial ocorrem: distensão abdominal; vômito; incapacidade de evacuar;
desidratação rápida. Nas manifestações gastrointestinais, observam-se: fezes
volumosas, amolecidas, espumosas, com odor fétido; apetite voraz, no início da doença; perda de apetite tardiamente; perda de peso; deficiência de
vitaminas e anemia. As manifestações pulmonares são, inicialmente: respiração ofegante, tosse seca e improdutiva, podendo ocorrer dispneia, enfisema
obstrutivo; com a progressão da doença, hiperinsuflação do tórax, cianose,
baqueteamento de dedos e artelhos, episódios repetidos de bronquite e pneumonia. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
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Sinóvia: Secreção da membrana sinovial, situada entre a pele e certas partes
ósseas ou cartilaginosas. Aparenta um gel viscoso e transparente que lubrifica as estruturas que banha, minorando o atrito entre elas.
http://www.dicionarioinformal.com.br/sin%C3%B3via/, acesso em 25.11.2014.

Cetose ou cetoacidose diabética: o corpo não consegue usar o açúcar (glicose) como fonte de combustível porque não há insulina, ou a insulina não é
suficiente. Quando não há glicose disponível, a gordura é decomposta em seu
lugar. Os subprodutos da decomposição da gordura, chamados cetonas, acumulam-se no sangue e na urina. Em altos níveis, as cetonas são venenosas.
Essa condição é conhecida como cetoacidose.
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/cetoacidose-diabetica, acesso em 25.11.2014.

Atualmente, vídeos explicativos sobre o funcionamento de todos os sistemas humanos são encontrados no Youtube. Você, cursista, poderá acessá-los
e utilizar-se deles para uma melhor compreensão do funcionamento de cada
um desses sistemas, o que o ajudará a entender o funcionamento normal e as
disfunções vistas nessas aulas acerca desse assunto. Um exemplo bastante
interessante são os vídeos nomeados Anatomia Fácil com Rogério Gozzi,
em que o autor, um fisioterapeuta, explica, detalhadamente e de forma bastante simples e acessível, o funcionamento dos diversos sistemas encontrados no nosso corpo humano. Aproveite! Bons estudos!

Resumo
Nessa aula você estudou:
Na subunidade 3.1 a função cardiológica e as disfunções, suas principais manifestações clínicas e tratamento.
•

Conhecimento resumido do sistema cardiológico e seus componentes;

•

História da doença e exames físicos, nas doenças cardiovasculares, como
fatores importantes no diagnóstico;
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•

Manifestações clínicas nas doenças cardiovasculares;

•

Padrões de classificação dos distúrbios cardiovasculares quanto à cianose
e quanto ao fluxo sanguíneo;

•

Padrões de classificação dos distúrbios cardiovasculares em cardiopatia
congênita (anormalidades anatômicas ao nascimento) ou cardiopatia adquirida (resultante de fatores não congênitos);

•

Principais cardiopatias congênitas e adquiridas (endocardite bacteriana e
febre reumática);

•

Outros distúrbios sistêmicos cardiológicos.

Na subunidade 3.2 você estudou:
As principais doenças e alterações funcionais do sistema musculoesquelético,
quais sejam:
•

Artrite Reumatoide Juvenil – ARJ ou Artrite Idiopática Juvenil – AIJ;

•

Lúpus eritematoso sistêmico – LES;

•

Artrite Séptica;

•

Osteomielite;

•

Tuberculose óssea.

Na subunidade 3.3 você estudou as doenças neuromusculares – miopatias geneticamente determinadas:
•

Distrofia muscular progressiva (DMP);

•

Distrofia muscular congênita (DMC);

•

Distrofia miotônica (formas congênita e infantil);

•

Miopatias congênitas;

•

Miopatias metabólicas;

•

Mitocondriopatias.

Na unidade 3.4 você estudou as principais disfunções endócrinas (Diabetes,
hipotireoidismo, fibrose cística), as suas caracterizações, diagnóstico e tratamento.
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1. Porque é importante conhecer a história da suspeita de doença cardiovascular da criança?
2. Faça um quadro resumido das principais doenças do sistema musculoesquelético
Doenças
do sistema
musculoesquelético

Etiologia

Manifestações clínicas

Áreas do
corpo

Diagnóstico

Tratamento e prognóstico

3. Quais são as doenças endócrinas, metabólicas mais frequentes na criança?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 4 - Patologias cirúrgicas mais frequentes na criança

Introdução
Esta aula tem como objetivo abordar os procedimentos cirúrgicos de menor
complexidade, ou seja, de curto tempo de hospitalização.
4.1 Pequenas cirurgias
Entre as cirurgias de menor complexidade, que necessitam de período curto
de internação hospitalar, em geral, de um dia, têm-se: hérnia inguinal e umbilical; postectomia (fimose e parafimose); orquidopexia exerese de lipoma e
biópsias. São cirurgias agendadas eletivamente pelo cirurgião, que orienta a
família quanto ao preparo pré-operatório como jejum e horário da chegada da
criança à unidade hospitalar. No pós-operatório, se a criança estiver em boas
condições, recebe alta, orientações quanto a curativos, medicações e retorno
ambulatorial para retirada dos pontos (se houver) ou avaliação geral da cirurgia. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
a. Hérnia inguinal: É a persistência da protrusão do peritônio através da
parede abdominal no canal inguinal (ver Figura 12). Pode estender-se, no
homem, desde as proximidades do anel inguinal interno até a bolsa escrotal e, na mulher, até os grandes lábios. O saco herniário pode conter intestino delgado ou grosso e, algumas vezes, bexiga. Essa cirurgia é chamada
herniorrafia e deve ser feita tão logo seja diagnosticada.

Figura 12: Hérnia inguinal em criança.
Fonte: http://clinicasergiomatos.com/cirurgia_pediatrica, acesso em 25.11.2014.

b. Hérnia umbilical: Observa-se formação de uma proeminência na região
umbilical, em que o saco herniário abriga a alça intestinal ou a parede do
intestino (ver figura 13). Quando o reparo é feito em lactentes, o curativo
é sempre compressivo.
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Figura 13: Hérnia umbilical em criança.
Fonte: dicasdepediatria.blogspot.com,. Acesso em 25.11.2014.

c. Fimose: É o recobrimento da glande pelo prepúcio, sem que seja possível
sua retração (Figura 14). Com o crescimento da criança, essas adesões
normalmente se desfazem e o prepúcio pode ser retraído, expondo a glande. Quando isso não ocorre, dá-se o que chamamos de fimose patológica,
necessitando-se de circuncisão ou postectomia.

Figura 14: Fimose em criança.
Fonte: http://corpocontrolado.blogspot.com.br/2014/03/compreendendo-fimose-e-suas-causas-e.html, acesso em
25.11.2014.

d. Parafimose: Complicação da fimose, em que o prepúcio não volta à posição normal após a retração, obstruindo a circulação, causando edema,
cianose e, às vezes, gangrena.
e. Hipospádia: Orifício uretral localizado atrás da glande peniana ou em
qualquer ponto do corpo do pênis. A correção capacita a criança a urinar
em pé, além de produzir um órgão sexualmente adequado.
f. Criptorquidia: É a condição que apresenta os testículos fora da bolsa escrotal ou deslocados da posição original, podendo ser uni ou bilateral.
g. Exerese de Lipoma: Apesar de ser um tumor raro em crianças, pode surgir
em qualquer local onde exista formação de tecido gorduroso, sendo necessária a remoção cirúrgica.
h. Biópsia: é a extirpação de fragmento de tecido vivo, com finalidade diagnóstica de doenças como linfomas, megacólon congênito, neoplasias. São
as mais comuns: hepática, de gânglios, retal, de músculo e de pele. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
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4.2 Patologias cirúrgicas do Pulmão e do Mediastino
As principais patologias cirúrgicas do pulmão e do mediastino compreendem:
Hérnia Diafragmática ou de Bochdalek; Pneumotórax e Bronquiectasia.
a) Hérnia Diafragmática ou de Bochdalek: Trata-se de um defeito no diafragma, devido à persistência do canal pleuroperitoneal. Há uma malformação do músculo (um pequeno defeito ou “buraco”), permitindo que o conteúdo da cavidade abdominal passe para o tórax (ver figura 15). Os sintomas
estão relacionados com o grau de atelectasia ou hipoplasia de um ou dos
dois pulmões e consistem em sofrimento respiratório, tórax de atleta, abdome
escavado, ausência ou diminuição de murmúrio vesicular e diminuição de
ruídos hidroaéreos abdominais. O tratamento é cirúrgico, com laparotomia
para a redução do conteúdo emigrado para o tórax, fechamento do diafragma
e drenagem do tórax.

Fig. 15: Hérnia diafragmática.
Fonte: escuela.med.puc.cl, acesso em 25.11.2014.

b) Pneumotórax: Presença de ar na cavidade pleural, com evidências de sinais e sintomas de dificuldades respiratórias, diminuição da amplitude dos
movimentos respiratórios, diminuição da mobilidade torácica à palpação e
aumento de espaços intercostais. Tratamento cirúrgico com colocação de dreno de silicone no 5º espaço intercostal. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
c) Bronquiectasia: processo inflamatório destrutivo do epitélio e dos tecidos
peribrônquicos e brônquicos, com perda do tônus muscular e da elasticidade.
Causa interferência no transporte do muco, da secreção purulenta, o que leva
à pneumonite recorrente e dilatação do brônquio. Manifesta-se com tosse crônica permanente ou intermitente, com expectoração geralmente presente. O
tratamento é cirúrgico. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
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4.3 Patologias cirúrgicas do Trato Gastrointestinal (TGI)
As principais cirurgias do trato gastrointestinal englobam:
a) Atresia Congênita de Esôfago: A atresia congênita de esôfago e a fístula
traqueoesofágica são as principais patologias do esôfago, no primeiro ano de
vida, devido à malformação que representa a incapacidade do esôfago de se
desenvolver como uma passagem contínua. O diagnóstico geralmente é feito
na sala de parto, quando é notada a obstrução à passagem da sonda nasogástrica, no recém-nascido. O bebê apresenta abundante salivação em espuma,
acompanhada de tosse, asfixia, cianose e apneia, aumento da angústia respiratória após alimentação e distensão abdominal. O exame radiológico ajuda
a diagnosticar, verificando-se a permeabilidade do esôfago ou a presença de
bolsa cega. A ausência total de ar no Trato Gastrointestinal indica atresia esofágica sem fístula. O tratamento é realizado com base nos seguintes aspectos:
tipo de atresia, peso ao nascer, malformações associadas e presença de pneumonia. Consiste na prevenção da pneumonia e reparo cirúrgico da anomalia.
b) Hérnia de hiato e refluxo gastroesofágico: Na hérnia de hiato ocorre a
protrusão de uma estrutura abdominal, geralmente do estômago, através do
hiato esofágico. O refluxo gastroesofágico ocorre pela insuficiência do mecanismo antirrefluxo do esfíncter esofágico inferior. Esse mecanismo pode
ocorrer por ausência de coordenação muscular do esfíncter, devido a retardo
no esvaziamento gástrico, por anomalias do SNC e pela presença de hérnia
de hiato, entre outros problemas. Os sintomas mais evidentes são salivação,
perda de peso, vômitos alimentares desde o nascimento, com sensação de
sufocação após alimentação, retardo no crescimento, hemorragia digestiva,
disfagia, dor epigástrica, ruminação e desordens respiratórias. O diagnóstico
é realizado por exames auxiliares como o RX com contraste do esôfago, do
estômago e do duodeno, a esofagoscopia, a endoscopia e pHmetria. O tratamento é o reparo cirúrgico do defeito.
c) Estenose Hipertófica de Piloro: Caracteriza-se por hipertrofia das camadas musculares do canal pilórico que, associada ao edema de mucosa, ocasiona estreitamento da luz pilórica, resultando em um obstáculo à passagem do
conteúdo gástrico para o duodeno. Mais comum em lactentes do sexo masculino, na proporção de 5:1. O sintoma predominante é o vômito, que se inicia
esporádico e, progressivamente, frequente e em jato, geralmente depois de
alimentação. Ocorre obstipação intestinal, perda de peso, diminuição de diurese e variados graus de desidratação. O lactente, faminto, mama avidamente,
tem fome crônica, apresenta distensão no abdome superior e ondas peristálticas visíveis. O diagnóstico é estabelecido pela história clínica e sinais
físicos, auxiliado por exames radiográficos do trato gastrointestinal superior.
O tratamento cirúrgico é a pilorotomia, em que é feita a correção da estenose.
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d) Megacólon Congênito Aganglionar ou Doença de Hirchsprung: Obstrução mecânica causada pela motilidade inadequada de parte do intestino,
levando à suboclusão ou até a uma obstrução. Isso ocorre devido à ausência
de células ganglionares ao nível do intestino terminal. Os sintomas, no período neonatal, são: incapacidade de eliminar o mecônio nas primeiras 24 a 48
horas após o nascimento, além de relutância da criança em ingerir líquidos,
vômitos tingidos de bile, distensão abdominal. Na lactância são observados
sintomas de retardo no crescimento, constipação, distensão abdominal, episódios de diarreia e vômitos, sinais de enterocolite (diarreia, febre e prostração).
Na infância, os sintomas tornam-se mais crônicos, devido à constipação, eliminação de fezes em forma de fita e fétidas, peristaltismo visível, massas
fecais palpáveis, desnutrição e anemias. O diagnóstico é baseado nos sinais
clínicos, auxiliado por radiografias e exames manométricos anorretais, aliado
a exame histológico de amostra de biópsia retal. O tratamento é cirúrgico,
para remover a porção aganglionar do intestino e estabelecer a motilidade
intestinal normal.
e) Obstrução Intestinal: Entende-se como a impossibilidade de o conteúdo intestinal seguir o fluxo normal. Pode ocorrer devido a mecanismos que
inibem a contração intestinal, denominado íleo paralítico, ou por causas mecânicas, denominado íleo mecânico, sendo a maioria devido a agentes mecânicos como o estreitamento da luz por estenose intestinal, aderências, hérnias,
volvo, invaginação e defeito de embriogênese. O sintoma inicial inclui dor
com caráter de cólica e vômitos, mas podem ser observados também sinais
de desidratação, distensão abdominal, abdome rígido e em tábua, constipação
e obstipação, dificuldades respiratórias, devido à compressão do diafragma,
choque em função da perda de líquidos e eletrólitos e sepse. Se ocorrer a obstrução completa, as ondas peristálticas tornam-se vigorosas e assumem uma
direção reversa, e o conteúdo intestinal é impulsionado até a boca em vez de
ir para o reto. O tratamento é cirúrgico para desobstruir a luz intestinal.
f) Invaginação intestinal ou intussuscepção: É uma das causas mais frequentes de obstrução intestinal na criança, sendo mais comum em meninos.
Ocorre devido à invaginação de uma porção do intestino em outra. O local
mais comum de ocorrer é na válvula ileocecal, em que o íleo invagina-se no
ceco e no cólon, provocando obstrução à passagem do conteúdo intestinal
e também pressão, uma contra a outra, entre as duas paredes do intestino,
causando inflamação, edema e redução do fluxo sanguíneo. O material fecal,
sendo incapaz de prosseguir além da obstrução, resultará nas fezes em “geléia
de groselha”, devido ao sangue e muco contidos nas fezes. A ocorrência desse
tipo de fezes, juntamente com a cólica intensa na criança, vômitos, abdome
hipersensível e distendido, massa palpável em forma de salsicha, febre e prostração, são manifestações clínicas de indício de intussuscepção. As complicações incluem isquemia, perfuração, peritonite e choque. O tratamento inicial
consiste em redução hidrostática não cirúrgica através de enema baritado, por
ocasião do exame diagnóstico. Se não há sucesso nesse procedimento, o trataSaúde da Criança e do Adolescente
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mento seguinte é cirúrgico, o qual consiste na redução manual da invaginação
e, quando necessário, na ressecção do segmento intestinal não viável.
g) Gastrosquise: É a protrusão do conteúdo intra-abdominal lateral ao anel
umbilical, evidente à inspeção. A terapêutica é o reparo cirúrgico do defeito.
h) Onfalocele: É a protrusão das vísceras intra-abdominais na base do cordão
umbilical. O saco é recoberto de peritônio sem pele. A terapêutica consiste
em reparo através de procedimento cirúrgico que requer, em casos de lesões
grandes, redução gradual do conteúdo abdominal e administração profilática
de antibióticos como cuidados pré-operatórios.
i) Malformações Anorretais: As anomalias incluem os defeitos congênitos
do reto e do ânus, decorrentes de falhas no desenvolvimento do embrião. O
diagnóstico é feito durante exame físico do recém-nascido, pela inspeção do
períneo e pelo RX simples ou contrastado. O tratamento é cirúrgico, para reconstrução do ânus na posição correta. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
4.4 Patologias Cirúrgicas Ortopédicas
Entre as cirurgias para correção de patologias ortopédicas, têm-se as das lesões traumáticas e as dos defeitos congênitos:
4.4.1 Lesões traumáticas
a) Lesões de tecidos moles: São aquelas que comprometem os músculos,
ligamento e tendões, quais sejam: contusão (dano a tecidos moles, estruturas
subcutâneas e a músculos), luxação (força de estresse grande sobre ligamento, deslocando as extremidades ósseas da posição normal); entorse (trauma
de uma articulação em que um ligamento se rompe, parcial ou totalmente,
ou é distendido pela força produzida) ou distensão (ruptura microscópica da
unidade musculotendinosa e com características comuns a entorses). O tratamento para todas as lesões dos tecidos moles consiste em aplicação de gelo,
repouso, compressão, elevação e em apoio.
b) Fraturas: Ocorrem quando a resistência do osso ao estresse exercido cede
à força de tensão. As fraturas em crianças geralmente são consequência de
acidentes traumáticos em casa, na escola, veículo motorizado, entre outros.
Lesões ósseas em crianças, no período de lactância, são incomuns, devendo
ser investigadas como possível abuso físico. Um osso fraturado consiste em
fragmentos. Quando totalmente separado um fragmento do outro, a fratura
é completa; quando permanecem unidos, a fratura é incompleta. Os tipos de
fratura em crianças são: arqueada (o osso se dobra, mas não se quebra, podendo chegar a fazer um ângulo de 45º ou mais, antes de se quebrar). Ocorre
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mais frequentemente na ulna e na fíbula, muitas vezes em associação com
fraturas do rádio e da tíbia; em fivela ou tórus, quando é produzida pela compressão de ossos porosos, surgindo uma projeção elevada ou saliente no local
da fratura; em galho verde, quando o osso sofre angulação além dos limites
do arqueamento; completa, quando se separam os fragmentos ósseos ou os
fragmentos ficam unidos por uma dobradiça peróstea. Quando não há rompimento da pele, a fratura é considerada simples ou fechada. Quando ocorre
a ruptura da pele, é considerada aberta ou composta, e o osso faz protrusão.
Se os fragmentos dos ossos causam danos a tecidos ou órgãos, a fratura é
complicada. Se pequenos fragmentos ósseos se separam do corpo fraturado e
se espalham pelo tecido circunvizinho, a fratura é cominutiva. Imediatamente
após uma fratura, os músculos contraem-se e imobilizam a área lesada. Essa
resposta muscular requer relaxamento muscular completo por meio de tração
ou anestesia, para realinhar os fragmentos ósseo, proximal e distal. A consolidação óssea é mais rápida em crianças, devido ao perósteo mais espesso e
ao grande suprimento sanguíneo. O tempo de consolidação, no neonatal, é de
duas a três semanas; no início da infância, é de quatro semanas; no final da
infância, de seis a oito semanas e, na adolescência, de oito a doze semanas.
O diagnóstico da fratura é feito por exame radiográfico, e o tratamento é por
tração ou imobilização com gesso, em ambulatório, até que ocorra a consolidação. Nas contusões graves, as crianças e adolescente precisam ser hospitalizados quando há necessidade de correção de fraturas do fêmur e da área
supracondilar do úmero distal. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
4.4.2 Defeitos Congênitos
a) Displasia do desenvolvimento do quadril: Esse termo descreve um grupo de doenças relacionadas ao desenvolvimento anormal do quadril. Ocorre
mais frequentemente em crianças do sexo feminino, na proporção de 6:1. Um
quinto dos casos envolve ambos os quadris, sendo identificados três graus
de displasia: acetabular, subluxação e luxação. Alguns fatores influenciam o
desenvolvimento da anormalidade do quadril: secreção materna de hormônios, principalmente de estrogênio, fatores mecânicos da posição intrauterina;
parto com apresentação de nádega; gemelaridade e bebês de grande tamanho.
b) Pé torto congênito: Deformidade na qual o pé se mostra retorcido e fora de
sua forma ou da posição normal. Essas deformidades do pé ou do tornozelo
são descritas de acordo com a posição do pé, sendo as mais comuns: talipes
varus (inversão ou inclinação para dentro), talipes valgus (eversão ou inclinação para fora), talipes equinus (flexão plantar em que os dedos estão mais
baixos que o calcanhar), talipes calcaneus (dorsiflexão em que os dedos estão
mais altos que o calcanhar). Em cerca de 90% dos casos, ocorre a deformidade composta talipes equinovarus, em que o pé aponta para baixo e para
dentro, em graus variáveis. O pé torto unilateral é um pouco mais comum que
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o bilateral e ocorre como defeito isolado ou em associação com síndromes
como aberrações cromossômicas, paralisia cerebral ou espinha bífida. A deformidade pode ser detectada no período pré-natal através de ultrassonografia
ou ao nascimento. O tratamento consiste em três estágios: correção da deformidade, manutenção da correção até a recuperação do equilíbrio muscular
normal e observação para prevenir possíveis recorrências da deformidade. Na
correção utiliza-se manipulação e aplicação de gesso.
c) Metatarso varo ou metatarso aduzido: Deformidade congênita mais comum do pé, geralmente em consequência do posicionamento intrauternino
anormal. Ao contrário do talipes equinovarus, a angulação ocorre na articulação tarso metatársica, enquanto o calcanhar e o tornozelo permanecem numa
posição neutra. Essa deformidade causa, geralmente, uma marcha em dedos
de pombo, na criança. O tratamento irá depender da rigidez da deformidade,
realizado pela manipulação delicada e pela distensão passiva do pé. Se não
corrigido dessa forma, a deformidade será manipulada e mantida com gesso
ou órtese. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
4.5 Acidentes

4.5.1 Traumatismos
Segundo Nelson (2009), traumatismos são a causa mais comum de morte
durante a infância, depois dos primeiros meses de vida, e durante a adolescência, representando uma das mais importantes causas evitáveis de morbidade
e mortalidade pediátricas. Normalmente é utilizada a designação prevenção
de acidentes ou controle de traumatismos, sendo essa última mais adequada, ao se considerar que acidente remete a uma ideia de ser um evento por
acaso, sem um padrão de previsibilidade ou controle, que não condiz com a
realidade. O termo controle de traumatismos é, por essa razão, considerado
mais adequado por promover a conscientização de uma condição médica,
com risco definido e fatores de proteção que podem ser utilizados de forma
preventiva. A redução de morbidade e mortalidade por traumatismos engloba
a prevenção em três níveis: primária (evitar o evento ou trauma); secundária
(serviços médicos de emergência apropriados para crianças traumatizadas;
tratamento regionalizado de trauma para crianças politraumatizadas, gravemente queimada ou com traumatismos cranioencefálicos) e terciária (serviços
especializados em reabilitação pediátrica que possibilitam adaptar as crianças
às suas atividades habituais). A definição controle de traumatismos envolve
também os traumatismos intencionais (lesões infligidas por agressão e autoinfligida) como, por exemplo, armas de fogo. No grupo etário de adolescentes e jovens adultos, esse tipo de trauma é a principal causa de morte.
(NELSON, 2009).
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Os traumatismos em crianças de 1 a 4 anos causam três vezes mais mortes
que as anomalias congênitas e, nas outras faixas etárias, representam mais de
65%, o que representa mais do que todas as outras causas combinadas. Os
principais traumatismos, de acordo com Nelson (2009), são:
a. Traumatismos por veículo a motor: Lesões em ocupantes de veículos, tanto crianças quanto adolescentes, são responsáveis por liderar a lista de mortes por trauma;
b. Afogamento: com picos nos anos pré-escolares e nos adolescentes mais
velhos. Entre as crianças pequenas, predomina o afogamento em banheira
e piscina; com crianças mais velhas e adolescentes, os afogamentos predominantes são aqueles em reservatórios naturais de água;
c. Traumas e mortes por incêndio e queimaduras: A maioria destes se
deve a incêndios de casas, em consequência da inalação de fumaça e asfixia,
em vez de queimaduras, atingindo principalmente crianças, em razão da sua
dificuldade em escapar das chamas; é uma das principais causas de morte não
intencional de crianças, colocando-se em segundo lugar apenas em se tratando de acidentes de veículos motores. Nos últimos anos, houve um declínio
na incidência de queimaduras, devido ao enfoque preventivo que inclui educação em prevenção de incêndios, disponibilidade de centros de tratamento,
uso de detectores de fumaça, maior regulamentação dos produtos, redução do
uso do fumo e do abuso de álcool. A prevenção para redução contínua no número de queimaduras graves, os primeiros socorros e triagem efetivos podem
diminuir a extensão (área) quanto à gravidade (profundidade) das lesões.
d. Sufocamento: Significa a metade das causas de mortes não intencionais
em crianças com menos de 1 ano de idade, sendo as principais causas:
chupetas, bolas pequenas e balões de látex;
e. Homicídio: Terceira causa de morte entre os traumas que acometem as
crianças de 1 a 4 anos de idade, sendo a segunda causa em adolescentes. O
homicídio infantil envolve crianças até 5 anos de idade e tem relação com
abuso, sendo o causador um responsável pela criança, e a morte resulta de
traumatismo da cabeça e/ou abdome. Em adolescentes, 80% dos casos de
homicídios têm como causa o uso de armas de fogo;
f. Suicídio: Raro em crianças abaixo de 10 anos de idade, mas representa a
terceira causa de morte nas faixas etárias entre 10 e 15 anos.
Entre os traumatismos não fatais, as quedas representam as principais causas
de visitas tanto ao setor de emergência quanto para hospitalizações. Entre as
lesões por atividade esportiva e recreacional, as relacionadas com bicicletas
são numerosas. As lesões não fatais como encefalopatia anóxia por quase afogamento, as cicatrizes e o desfiguramento por queimaduras, além de déficits
neurológicos persistentes por traumatismo craniano, podem se associar à grave morbidade, levando a uma alteração substancial na qualidade de vida das
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vítimas e suas famílias. Os esforços para controle de traumatismos envolvem:
educação; persuasão; mudanças no design de produtos (tampas de produtos
domésticos e medicamentosos à prova de abertura pelas crianças, por exemplo); modificação do ambiente físico e social (projetos seguros para pistas
de rolamento, volume de tráfego e redução de velocidades nos arredores dos
domicílios) e eliminação de armas nos domicílios, todos esses se constituem
como exemplos de intervenções. Instruir os pais com relação ao uso de cintos
de segurança em automóveis; capacetes em bicicletas; instalação de detectores de fumaça e verificação de temperatura da água da torneira são algumas
formas preventivas. (NELSON, 2009).
Os principais fatores associados ao aumento de traumatismo em crianças,
segundo Nelson (2009), são:
a. Idade: Crianças aprendendo a andar têm maior risco de queimaduras,
afogamentos, quedas e intoxicações. Já as crianças em idade escolar têm
maior propensão a traumatismo quando se encontram na condição de pedestres, ao usar bicicletas, ao se lesionar como ocupantes de veículo a
motor, ao sofrerem queimaduras ou afogamentos. Adolescentes na faixa
etária entre 14 e 16 anos têm maior propensão a traumas com veículos a
motor, afogamentos e queimaduras, além de lesões durante realização de
algum trabalho, que funcionam como um risco adicional;
b. Sexo: O sexo masculino tem maior probabilidade de sofrer traumatismos,
devido à diferença na coordenação ou na força muscular. A maior tendência a assumir riscos, combinada com o uso de álcool, gera altas taxas de
colisão de veículos a motor em adolescentes do sexo masculino;
c.

Condição socioeconômica: A pobreza é um dos mais importantes fatores de risco de traumatismo infantil, tendo dobrada a taxa de mortalidade
por incêndio, colisão de veículos a motor e afogamento. A condição ambiental sem cuidados de conservação e com menos proteção são causas de
maior número de traumatismos.

Sobre prevenção de acidentes domésticos, veja os vídeos da série:
1. Acidentes Domésticos - O Perigo Dentro de Casa I Episódio1
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Eri92bw84Mw

2. Acidentes Domésticos - O Perigo Dentro de Casa I Episódio 2 (animais
peçonhetos)
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=aexA83fNoOI

3-Acidentes Domésticos - O Perigo Dentro de Casa I Episódio 3
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=OvI4VESMDfQ
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4.6. Emergências
Diniz et al (2009) relata que o termo emergência, no dicionário da língua
portuguesa, é relativo a emergir, ou seja, alguma coisa que não existia, ou que
não era vista, e que passa a existir ou ser manifestada, representando, dessa
forma, qualquer queixa ou novo sintoma que um paciente passe a apresentar.
A partir dessa definição, os autores expõem que tanto um acidente quanto
uma virose respiratória, uma dor de dente ou uma hemorragia digestiva podem ser consideradas emergências. Diferentemente do conceito americano de
emergência, que entende que uma situação de emergência não pode esperar e
tem de ser atendida com rapidez.
No Brasil, o tratamento médico de emergência para as crianças, conforme
Nelson (2009),abrange um continuum de assistência: a prevenção; o tratamento pré-hospitalar; o transporte; o tratamento no setor de emergência e
durante a internação, com o acompanhamento subsequente, incluindo-se
a reabilitação. A orientação preventiva às famílias a respeito da prevenção
de traumatismos, o pronto reconhecimento e tratamento de enfermidades, o
acesso à emergência são papéis importantes do médico de atendimento primário. Importante que seja realizado um trabalho preventivo através de educação, utilização de equipamentos e orientação de procedimentos para assistir
a criança, bem como orientar os adultos de quando e como devem acessar o
serviço de emergência. São essenciais, para a boa evolução dos casos, diretrizes e procedimentos de atendimento envolvendo protocolos padronizados
para triagem telefônica de crianças gravemente doentes ou traumatizadas. Em
condições duvidosas da criança, o serviço de transporte em ambulância para o
tratamento pré-hospitalar é preferível ao transporte particular, por evitar que
a condição médica instável dependa de pais não capacitados para medidas de
suporte básico da vida. Os membros da equipe médica de ambulâncias têm
melhor capacitação nas diretrizes e procedimentos para o tratamento de parada cardiorrespiratória, mal asmático, obstrução de via aérea superior, convulsões, intoxicações, choque, sepse/meningite, traumas, traumatismo cranioencefálico e anafilaxia. (NELSON, 2009).
Segundo Pedreira e Almeida (2008), os dados estatísticos mostram que a sobrevida das crianças vítimas de acidentes ou doenças graves é influenciada
pela facilidade de acesso e pela qualidade do primeiro atendimento. Assim, o
suporte básico de vida (SBV) e o suporte avançado de vida (SAV) devem fazer parte de um esforço comunitário que integra pontos fundamentais como:
a) educação para prevenir lesões; b) treinamento de maior número de pessoas
da comunidade para o SBV; c) fácil acesso a um sistema médico de emergência; d) SBV e cuidados pós-ressuscitação.
O trauma ocupa a primeira causa de morte na infância, daí sua grande importância nas emergências. A criança não é um adulto pequeno e, por isso, não

Saúde da Criança e do Adolescente

Saúde da Criança e do Adolescente.indd 102

22/06/2015 15:19:10

103
deve ser tratada como tal. Em geral, elas temem pessoas estranhas e situações
novas e desconhecidas. Devido a essa condição psicológica, no atendimento
à criança consciente, a qual tenha sofrido algum tipo de trauma, o profissional
de saúde (socorrista) deve ser gentil, paciente e carinhoso, procurando transmitir-lhe confiança e tranquilidade. Ao estabelecer vínculo com a criança, o
socorrista terá atitude mais colaborativa por parte da criança, diminuindo a
tensão e favorecendo o atendimento. Possíveis imobilizações, curativos ou
quaisquer outros tratamentos a serem ministrados devem ser explicados previamente e feitos com o máximo de cuidado, utilizando materiais de tamanho
adequado. Pais, responsáveis ou conhecidos da criança devem permanecer
junto com ela, exceto quando, em vez de ajudarem, atrapalham a condução
do atendimento.
4.6.1 A parada cardiorrespiratória em pediatria (PCR)
Na infância, conforme Pedreira e Almeida (2008), a ocorrência de Parada
Cardiorrespiratória – PCR – tem epidemiologia diversa da adulta, sendo, originalmente, respiratória e, raramente, a parada cardíaca primária. As causas
mais comuns de PCR em crianças são: síndrome da morte súbita na infância,
acidentes em geral, septicemia e doenças respiratórias. Os índices de sobrevida quando há Ressuscitação Cardiopulmonar – RCP – são imediatos, sendo superiores a 50%, no caso de parada respiratória isolada, sem sequelas
neurológicas. Em contrapartida, a parada cardíaca apresenta um prognóstico
sombrio, com índices de sobrevida baixo, em torno de 10%, com elevada
incidência de comprometimento neurológico. A corrente de sobrevivência
pediátrica constitui-se de uma série de iniciativas unidas por elos que direcionam o trabalho e seus objetivos, no atendimento às crianças e adolescentes
em PCR. Os elos devem ser sequenciais, a fim de não comprometerem a vida
das vítimas, segundo as normas da American Heart Association – AHA – para
manobras de suporte básico de vida para lactentes, crianças e adolescentes.
Os elos são:
1) Primeiro Elo - Prevenção: Adoção de programas de prevenção, incluindo
estratégias voltadas para as principais causas de trauma na infância e adolescência: acidentes automobilísticos e com bicicleta, atropelamentos, afogamentos e acidentes por arma de fogo; 2) Segundo Elo - RCP precoce:
Envolve as manobras de SBV, cujas ações são realizadas no primeiro atendimento a crianças/adolescentes em PCR, tanto por profissionais quanto por
leigos treinados, utilizando a abordagem “A-B-C”. O RCP precoce enfatiza
o aumento no número de compressões torácicas, com redução máxima nas
interrupções. As etapas do atendimento são as seguintes: a) avaliar a criança
de forma rápida e repetida, para verificar se está consciente, tocando-a, falando alto, a fim de provocar uma resposta. Evitar movimentá-la desnecessariamente, principalmente em casos de suspeita de lesão medular; b) Manter vias
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aéreas pérvias (A=AIRWAY): no caso de a criança não responder, mas apresentar respiração, posicioná-la em posição supina, inclinar a cabeça (evitar
a hiperextensão) com uma das mãos e, com a outra, elevar o queixo, exceto
em caso de suspeita de trauma (ver figura 16); se houver suspeita de trauma,
manter a criança imobilizada com a coluna cervical estabilizada, com a cabeça entre as mãos do socorrista e com a mandíbula elevada. Caso essa manobra
não abra as vias aéreas, estender a cabeça e tracionar a mandíbula, mesmo em
caso de trauma; c) Checar a respiração: Utilizar a manobra “ver-ouvir-sentir”:
aproximar o ouvido da boca da criança para sentir e ouvir a respiração, olhando simultaneamente para o tórax, a fim de visualizar os movimentos respiratórios. Se estiver respirando, colocá-la na posição de recuperação, exceto em
vítimas de trauma. A posição de recuperação consiste em colocar a pessoa
em decúbito lateral direito, com o membro inferior esquerdo fletido sobre o
direito (ver figura 17).

Figura 16: Manutenção de vias aéreas.
Fonte: geicpe.tripod.com, acesso em 25.11.2014.

Figura 17: Posição de recuperação em emergências de RCP.
Fonte: http://pt.wikihow.com/Colocar-Algu%C3%A9m-em-Posi%C3%A7%C3%A3o-de-Recupera%C3%A7%C3%A3o acesso em 14.12.14

c) Suporte ventilatório (B= BREATHING): se a criança não respira, oferecer
duas ventilações de resgate efetivas (com duração de um segundo por ventilação), de modo que haja a expansão do tórax. No atendimento pré-hospitalar,
há possibilidades de boca a boca ou boca-máscara.
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Quando a criança é vítima de engasgamento, há obstrução grave (oxigenação
inadequada, aumento da dificuldade para respirar, tosse silenciosa, cianose ou
incapacidade para falar ou respirar) e, nesse caso, o socorrista deve perguntar
à vítima se está engasgada (crianças maiores e adolescentes). Em caso afirmativo, em crianças até um ano de idade, iniciar manobras de desobstrução,
aplicando cinco golpes no dorso, seguidos de cinco compressões torácicas
(ver figura 18); em crianças acima de um ano de idade, aplicar cinco golpes
abdominais subdiafragmáticos. Se a criança estiver consciente, colocar-se
atrás dela e abraçá-la, comprimindo a região abdominal com as duas mãos
cerradas, uma sobre a outra, no sentido para dentro e para cima (ver figura
19). Se estiver inconsciente, iniciar RCP.

Figura 18: Socorro em caso de engasgamento de crianças menores.
Fonte: http://delas.ig.com.br/filhos/guia-basico-de-primeiros-socorros-em-criancas/n1597703286877.html acesso
em 14.12. 2014.

Figura 19: Socorro em engasgamento de crianças maiores (acima de 7 anos).
Fonte: http://delas.ig.com.br/filhos/guia-basico-de-primeiros-socorros-em-criancas/n1597703286877.html acesso
em 14.12.2014
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c) Suporte circulatório (C=CIRCULATION): As compressões torácicas são
recomendadas quando a frequência cardíaca do lactente for inferior a 60 batimentos, com sinais de perfusão insuficiente, apesar de ventilação e oxigenação adequadas.
3) Terceiro Elo - Acesso ao sistema médico de emergência: O suporte básico de vida (SBV) é fundamental para a recuperação de vítimas, na vigência
ou iminência de uma PCR, mas é uma conduta temporária que perde seu
valor se o suporte avançado de vida (SBV) não for instituído, por isso devese acessar, posteriormente ao SBV, o serviço médico de emergência, no momento adequado. Consideram-se aqui as ações realizadas desde o colapso, o
início da RCP com a notificação da equipe médica de emergência, incluídas
da seguinte forma: “RCP primeiro”, para lactentes e crianças, oferecer respiração de resgate, seguida de sequência de RCP (5 ciclos ou 2 minutos) antes
de telefonar ao serviço de emergência; “telefonar primeiro”, para adultos e
qualquer criança com colapso súbito fora do hospital, retornar para iniciar
RCP, usar um desfibrilador externo automático (DEA). Em crianças de até
oito anos, utilizar pás infantis e sistema atenuador de carga. Em menores de
um ano, não se recomenda o DEA.
4) Quarto Elo - Suporte avançado de vida (SBV)
Nesse elo, Pedreira e Almeida (2008) apontam que, segundo recomendações
da AHA, durante o SAV, os profissionais de saúde devem avaliar e intervir na
recuperação da função pulmonar e circulatória da criança. O SAV inclui as
diretrizes do SBV, além de identificar e tratar causas reversíveis da PCR, com
uso de material, equipamentos e técnicas especializadas, a fim de manter a
perfusão tecidual. A administração de drogas e fluídos na RCP é realizada de
acordo com o peso da criança. A epinefrina é a droga de escolha no tratamento de PCR. A atropina, a vasopressina, bicarbonato de sódio, cálcio, magnésio, glicose são outros fármacos empregados no tratamento de arritmias. Os
fluídos são usados na expansão de volume, no compartimento intravascular,
e possuem efeito decisivo no sucesso das manobras de SAV em crianças que
sofreram grande perda de sangue. (PEDREIRA E ALMEIDA, 2008).
4.7. Crianças com câncer

4.7.1 O que é o câncer?
Define-se genericamente como câncer um grupo de doenças (tumores sólidos
e doenças sistêmicas) que ocorre pela proliferação desordenada e descontrolada de células anormais que comprometem tecidos e órgãos, também denominado neoplasia. O câncer infantil é a segunda causa de morte por doença,
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sendo precedida pela primeira causa que são as mortes que têm origem em
acidentes e violência (BRASIL - Instituto Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva - INCA, 2014). Segundo Dias e Almeida (2008), as neoplasias mais frequentes na infância são as leucemias (que atingem os glóbulos
brancos) e linfomas (sistema linfático). Também acometem crianças e adolescentes os tumores sólidos, os blastomas, originando-se de órgãos embrionários, ou remanescentes e sarcomas, originários de tecidos mesenquimais.
Os cânceres denominados de origem de blastomas são principalmente os tumores do Sistema Nervoso Central – SNC (astrocitomas, meduloblastoma,
ependinoma); neuroblastoma (tumor de células do sistema nervoso periférico, frequentemente de localização abdominal), tumor de Wilms (tumor renal),
retinoblastoma (tumor da retina do olho), tumor germinativo (tumor das células que vão dar origem às gônadas). E tumores denominados sarcomas, os
tumores de partes moles e tumores ósseos, representados pelo osteossarcoma
e pelos tumores da família Ewing.
Percebe-se, portanto, que, na criança e no adolescente, geralmente a doença
afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação, enquanto,
no adulto, afeta as células do epitélio, que recobre os diferentes órgãos (câncer de
mama, câncer de pulmão). Também são diferentes as características histológicas,
o comportamento biológico, a evolução clínica e a resposta terapêutica. O câncer
pode ser maligno ou benigno. O câncer maligno, na infância, predominantemente
de natureza embrionária, é constituído de células indiferenciadas, o que determina, em geral, uma melhor resposta aos métodos terapêuticos atuais. Portanto,
prevenção é um desafio, e a ênfase atual deve ser dada no diagnóstico precoce
e orientação terapêutica de qualidade. (INCA, 2014).
4.7.2 Diagnóstico Precoce ou detecção precoce
Dados do Ministério da Saúde têm mostrado diminuição no número de óbitos,
em crianças e adolescentes por doenças infecciosas e parasitárias, doenças do
sistema circulatório e respiratório e afeções originadas no período perinatal,
ganhando importância, no momento, as mortes por neoplasias e por causas
externas (violência e acidentes), conforme citado anteriormente. Como então
diminuir estatisticamente o número de mortes por neoplasias? O Diagnóstico
Precoce tem como objetivo identificar, de forma precoce, o câncer na criança e
no adolescente, reduzindo o tempo entre o aparecimento de sinais e sintomas e o
diagnóstico em um serviço especializado, aumentando, assim, a possibilidade de
cura. Uma terapia menos agressiva para os estágios iniciais é mais frequente do
que na doença avançada, minimizando a duração do tratamento. O prognóstico de neoplasia nas crianças depende exclusivamente do tipo de tumor, extensão
da doença no diagnóstico e velocidade da resposta ao tratamento. O estadiamento
(extensão da doença que vai dos estágios I, prognóstico mais favorável, a IV,
prognóstico menos favorável) diante da suspeita de uma neoplasia maligna
.(tem como objetivo determinar seu tipo e extensão. (NELSON, 2009
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4.7.3 Atribuições dos profissionais da Estratégia Saúde da Família no diagnóstico precoce
Os profissionais que integram a ESF devem estar comprometidos com os
indivíduos em geral, para a manutenção da saúde destes, devendo ser o seu
olhar mais amplo, indo além do biológico. Para que isso se proceda, o profissional precisa estar atento ao processo do adoecimento, em seu contexto pessoal, familiar e social. Tal enfoque aprofunda os vínculos, contribuindo para
a resolução de problemas advindos de comprometimentos da saúde dos sujeitos. Na atenção ao câncer infanto-juvenil, a realização de uma escuta qualificada das necessidades desses pacientes, identificando-os como prioridade,
proporcionando atendimento humanizado, favorece o surgimento de soluções
para as dificuldades apresentadas. Os profissionais da ESF são responsáveis
por orientar o paciente e à sua família sobre o diagnóstico e o tratamento do
câncer, mantendo uma articulação permanente com os serviços de média e
alta complexidade em oncologia.
O Agente Comunitário de Saúde
O Agente Comunitário de Saúde – ACS – é responsável por cadastrar e atualizar os dados das famílias em sua área de abrangência, identificando os indivíduos e famílias em situação de risco. Mensalmente o ACS visita as famílias
para realizar seu acompanhamento, reconhecendo sinais e sintomas de alerta para
o câncer em crianças e adolescentes e constituindo-se como um elo entre as famílias e o serviço de saúde, o que facilita o acesso ao atendimento médico.
4.7.4 Tipos de câncer comuns na infância e na adolescência

4.7.4.1 Leucemias
As leucemias representam 30% da totalidade dos cânceres que acometem as
crianças e adolescentes e adultos jovens. São doenças em que há alteração
genética adquirida (não congênita) nas células primitivas ou precursoras da
medula óssea, estendendo-se para o sangue periférico, os órgãos reticuloendoteliais, linfonodos, baço e fígado, podendo também infiltrar-se no Sistema
Nervoso Central (SNC). As leucemias podem ser classificadas em agudas ou
crônicas. As leucemias agudas representam 95% das leucemias da infância e
são caracterizadas pela proliferação anormal de células precursoras linfoides
ou mieloides imaturas, que levam ao acúmulo de células jovens, denominadas
blastos. Já as leucemias crônicas, raras na infância, apresentam proliferação
de células maduras, acompanhadas ou não por células em diferentes estágios
de maturação. (DIAS; ALMEIDA, 2008).
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Há dois tipos de leucemias agudas classificadas, morfologicamente, de acor.do com a linhagem celular predominante, como linfoides ou mieloides
As leucemias linfoides agudas – LLA – representam 80% das leucemias que
acometem as crianças, principalmente entre os 3 e 5 anos, sendo o resultado
da transformação maligna de um precursor de linhagem linfoide que se autoprolifera, causando interrupção no processo de maturação das células sanguíneas normais na medula óssea. A causa exata permanece desconhecida, mas
com relatos de fatores predisponentes como: a) fatores genéticos/familiares
e exposições ambientais como irradiação terapêutica, nuclear, exposição a
pesticidas e herbicidas, entre outras. Os sinais e sintomas apresentados pelas crianças portadoras de LLA envolvem: palidez, fadiga e mal-estar como
consequência da anemia; febre, infecções recorrentes (otite média, sinusites
e infecções do trato respiratório) como consequência da neutropenia (nível
muito baixo dos neutrófilos, um tipo de glóbulo branco, que ajuda no combate às infecções); petéquias (pequenas manchas hemorrágicas puntiformes na
pele), equimoses (mancha escura ou azulada, devido a uma infiltração difusa
de sangue no tecido subcutâneo), hematomas, sangramento nasal ou gengival como consequência da trombocitopenia. O diagnóstico pode ser feito
pelo exame clínico minucioso, mas, para o diagnóstico definitivo e preciso,
é necessário realizar o mielograma (exame do aspirado da medula óssea),
além de exames como imunofenotipagem (técnica utilizada na identificação e
distinção de tipos celulares,. no diagnóstico do tipo de leucemia) e exame citogenético ou cariótipo (exame que detecta as alterações nos cromossomos).
Esses exames têm também conotação prognóstica, assim como a velocidade
da resposta inicial ao tratamento, que consiste em quimioterapia e/ou transplante. O tratamento da LLA com a quimioterapia consiste em quatro fases:
indução de remissão, terapia preventiva do SNC, consolidação/intensificação
e de manutenção, visando à cura. A terapia de indução tem o objetivo de restaurar a formação das células sanguíneas normais. O tratamento profilático
do SNC tem como finalidade prevenir que as células leucêmicas se estendam
às meninges e ao líquido cerebroespinhal. Quando se dá a remissão completa, institui-se a terapia de consolidação/intensificação, visando maximizar a
precoce destruição das células neoplásicas. Na fase de manutenção, ocorre
supressão da multiplicação celular, permitindo-se a ação do mecanismo de
morte celular prolongada, chamada apoptose. Como regra geral, a terapia
pode ser interrompida com segurança após a doença, caso se mantenha em
remissão por dois anos e meio a três anos, após o tratamento ter sido iniciado.
O transplante de medula óssea (TMO) constitui uma terapêutica para pacientes que apresentam recidiva medular da doença e em alguns casos de péssimo
prognóstico. As chances de cura, em geral, para LLA chegam a 70%, se tratada adequadamente. (DIAS; ALMEIDA, 2008).
A leucemia mieloide aguda – LMA – é constituída por um grupo de leucemias caracterizado pelo acúmulo de células imaturas, os blastos mieloides ou
mieloblastos, na medula óssea e em áreas extramedulares. Representam 15 a
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20% das leucemias agudas da infância, mas ocorrem também na adolescência. As causas da LLA apresentam um quadro clínico com sinais e sintomas
de anemia, hepatomegalia e/ou esplenomegalia, adenomegalia e manifestações hemorrágicas. As causas não são evidentes, mas podem estar relacionadas a influências genéticas e ambientais. O diagnóstico é realizado através de
mielograma (punção da medula óssea), no qual se observa a presença de mais
de 30% de blastos mieloides. Existem sete subtipos de LMA visualizados
e classificados de acordo com características apresentadas pelas células no
mielograma, a saber: 1) M0: LMA sem diferenciação; 2) M1: LMA sem maturação; 3) M2: LMA com maturação; 4) M3: leucemia promielocítica aguda;
5) M4: leucemia mielocítica aguda; 6) M5: leucemia monocítica aguda; 7)
M6: leucemia megacariocítica. O Tratamento é realizado por poliquimioterapia com drogas distintas das do tratamento de LLA, sendo mais intensivo e
tóxico, com histórico de 70 a 85 dos pacientes que chegam à remissão, mas
cerca da metade deles apresentam recidiva, se tratados apenas com quimioterapia. Na maioria dos casos, é necessário o TMO, preferencialmente com
doador irmão, com HLA (Antígeno de histocompatibilidade leucocitária)
compatível, como melhor possibilidade de controle da doença, mas podendo
ser também realizado através de doadores aparentados parcialmente idênticos
ou não aparentados, por meio de bancos de medula ou sangue do cordão umbilical. (DIAS; ALMEIDA, 2008).
A leucemia mieloide crônica – LMC – corresponde a 5% de todas as leucemias
infantis, ou seja, mais rara. A LMC é caracterizada por uma hiperplasia mieloide
da medula óssea. O diagnóstico é feito em cerca de 80% dos casos após os quatro
anos de idade, sendo o único fator predisponente a exposição à radiação ionizante. Os sinais e sintomas incluem esplenomegalia acentuada, elevação de leucócitos e plaquetopenia. O tratamento para pacientes sem doadores compatíveis atualmente consiste em uma enzima tirosinoquinase. (DIAS; ALMEIDA, 2008).
4.7.4.2 Linfomas
Os linfomas formam um grupo de doenças neoplásicas que se originam do
sistema linfoide e hematopoético. São classificados em doença de Hodgkin
– DH – ou linfoma de Hodgkin – LH – e em linfoma não-Hodgkin – LNH.
Doença de Hodgkin – DH – ou linfoma de Hodgkin – LH
Esta doença se caracteriza principalmente pelo aumento progressivo dos linfonodos ou gânglios linfáticos. As metástases (disseminação do câncer para
outros órgãos), quando ocorrem, geralmente, são em locais extranodais (áreas
fora dos linfonodos) ou extralinfáticos (fora dos gânglios linfáticos) como o
baço, o fígado, a medula óssea e os pulmões, embora tecido algum esteja livre
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de ser acometido. O tratamento e o prognóstico (previsão do curso provável
de uma doença) dependem do estadiamento da doença. É rara em crianças
com menos de cinco anos de idade, aumentando sua incidência na adolescência e no início da vida adulta. Para o diagnóstico do linfoma, consideram-se
as manifestações clínicas e a detecção dos linfonodos aumentados, de consistência firme, indolores e móveis, na área cervical, e, com menos frequência, nas regiões axilares e inguinais, além de tosse não produtiva persistente,
dor abdominal inexplicável, febre baixa e/ou intermitente, anorexia, náusea,
perda de peso, sudorese noturna e prurido durante o exame físico. São incluídos exames para confirmar a presença da doença e detectar o estadiamento
preciso como hemograma completo, níveis de ácido úrico, provas da função
hepática, exame de urina e velocidade de hemossedimentação. Para a detecção de
metástases, são realizadas tomografias computadorizadas do tórax, do fígado e
do baço e cintilografias ósseas. Para complementação do diagnóstico, é essencial,
também, biópsia dos linfonodos e da medula óssea. Para o estadiamento patológico definitivo, pode ser feita a laparotomia, com remoção do baço. O tratamento
inclui radiação e quimioterapia, isoladamente ou em combinação, dependendo
do estadiamento clínico. Após o tratamento, as crianças devem ser acompanhadas cuidadosamente para a identificação de recidivas e cânceres secundários
como leucemia e tumores sólidos. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
Doença de não-Hodgkin – LNH
O linfoma não-Hodgkin – LNH – é geralmente mais difuso que o Hodgkin
(nodular). Ocorre a disseminação precoce, sendo comum haver comprometimento do mediastino, invasão de meninges, pescoço e abdome. O LNH exibe
várias características morfológicas: a) LNH linfoblástico: corresponde a 3040% dos LNHs e, na maioria das vezes, apresenta comprometimento de mediastino anterior, com derrame pleural associado. Devido à sua localização,
a compressão da traqueia, aorta e/ou veia cava superior pode desencadear
tosse seca, dispneia progressiva e edema avermelhado de cabeça e pescoço;
b) LNH de pequenas células não clivadas, subdivididas em tipo Burkitt ou
não-Burkitt, o qual corresponde a 50% dos linfomas pediátricos. Acomete o
abdome em 90% dos casos, com volumosas massas de crescimento rápido e
dor súbita; c) LNH de células grandes, o qual corresponde a 15% de todos os
LNHs e pode acometer pele, SNC, linfonodos, pulmão, testículo, músculos
e trato gastrointestinal. Além da sintomatologia relacionada ao local primário do LNH, este apresenta sintomas gerais como palidez, mal-estar, febre,
anorexia, emagrecimento e infecções recorrentes. O diagnóstico é feito por
exame histopatológico do material de biópsia aspirado e biópsia de medula
óssea, líquido pleural para os tumores mediastinos. Exames laboratoriais e de
imagem complementam o diagnóstico. O tratamento é poliquimioterápico. O
prognóstico depende do estádio inicial da doença, podendo chegar a 80% de
cura entre as crianças. (DIAS; ALMEIDA, 2008).
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4.7.4.3 Tumores do Sistema Nervoso Central – SNC
Segundo Dias e Almeida (2008), os tumores do SNC são os mais frequentes
do grupo de neoplasias sólidas, representando de 15 a 20% de todos os cânceres pediátricos, com 80% deles ocorrendo nos primeiros 10 anos de vida
da criança. O fator de maior incidência dos tumores do SNC está relacionado
à irradiação ionizante, sendo menos de 10% deles associados a síndromes genéticas. Os autores relatam que as manifestações clínicas são inespecíficas e os
principais sintomas são: cefaleia matutina e progressiva, vômitos em jato, não
acompanhados de náuseas; alterações de comportamento; estrabismos e convulsões, devido ao aumento da pressão intracraniana. Quadros de diabetes insipidus e pan-hipotiroidismo como resultantes de lesões do hipotálamo e hipófise
podem causar perda da acuidade visual. Outros sintomas como dores em região
dorsal, alterações esfincterianas e fraqueza muscular podem estar associados a
lesões intramedulares. A classificação dos tumores do SNC é descritiva, baseada
na morfologia, sendo a maioria originada de elementos da glia (células neurais
de suporte do SNC) ou de células embrionárias, pertencendo à classe de tumores
neuroeptelial. Como tumores do SNC, têm-se: astrocitomas, meduloblastoma,
ependimoma. Os astrocitomas correspondem a 54% dos tumores do SNC na faixa pediátrica e podem ser de aparência benigna como os gliomas de baixo grau,
mas podem se disseminar e/ou apresentar risco para o paciente, dependendo de
sua localização como, por exemplo, no tronco cerebral. Os gliomas de alto grau
representam 10% dos tumores do SNC e caracterizam malignidade, pois, quando
atingem o Tronco Cerebral se encontram como os de mais difícil tratamento,
havendo paralisação dos nervos cranianos (apresentam estrabismo, paralisia
facial), vômitos, falta de coordenação do andar, distúrbios respiratórios, engasgo, dificuldades para falar, visão dupla, distúrbio auditivo.
O tratamento, nos casos de gliomas de baixo grau, é a ressecção total (que dá
um ótimo prognóstico) ou quase total, com preservação da função neurológica do paciente, sendo indicada a radioterapia nos casos de não ressecção total.
No caso de gliomas de alto grau, o tratamento é baseado na ressecção cirúrgica, associada à quimioterapia e radioterapia com sobrevida global inferior a
5 anos, sendo, portanto, um prognóstico ruim. Meduloblastoma representa
25% de todos os tumores do SNC, localizado na fossa posterior, sendo seu
pico de incidência nas crianças entre 3 e 7 anos. Pela classificação da organização Mundial de Saúde – OMS –, o meduloblastoma é subdividido em:
clássico, desmoplásico e de grandes células anaplásico, sendo esse último de
caráter mais infiltrativo e agressivo, estando localizado no vérnix do cerebelo
(ver figura 20). Os sintomas apresentados pela criança, nos primeiros anos
de vida, são irritabilidade, letargia, vômitos, retardo no desenvolvimento e
aumento do perímetro encefálico, enquanto as crianças maiores podem apresentar sinais de hipertensão intracraniana como náuseas, vômitos, cefaleias e
ataxia. O tratamento consiste em ressecção completa do tumor, tendo como
complementos a quimioterapia e a radioterapia. (DIAS; ALMEIDA, 2008).
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Figura 20: Meduloblastoma.
Fonte: http://www.medicinageriatrica.com.br/wp-content/uploads/2013/01/Meduloblatoma.jpg acesso 22.11.2014

O ependimoma, como terceiro tipo de tumor do SNC, corresponde a cerca
de 5 a 10% dos tumores pediátricos, localizando-se, em 60 a 75% dos casos,
na fossa posterior, em crianças com menos de 5 anos. O tratamento é principalmente cirúrgico, seguido de quimioterapia e radioterapia, nos casos de
ressecção incompleta. (DIAS; ALMEIDA, 2008).
4.7.4.4 Neuroblastoma
Definido como o tumor embrionário mais comum na criança, tem surgimento
geralmente antes dos 5 anos. Localiza-se no tronco simpático lombar ou na
glândula adrenal em cerca de 2/3 dos casos e, no terço restante, em regiões
cervical, torácica e sacral. Apresenta-se geralmente como massa abdominal
endurecida, sem limites precisos, irregular, fixa, podendo o paciente apresentar hipertensão arterial, taquicardia, sudorese, irritabilidade e rubor facial relacionado à produção de catecolaminas pelo tumor. A idade média da criança
ao diagnóstico é de 22 meses. Os sinais e sintomas dependem da localização:
quando no mediastino superior, é assintomático; na região paravertebral, pode
ocasionar alterações neurológicas (dor radicular, incontinência fecal e/ou urinária). A maioria dos sinais é causada por compreensão de estruturas adjacentes ao tumor. Por ser um tumor silencioso, na maioria das vezes o diagnóstico
somente é feito após a ocorrência de metástase. O objetivo do diagnóstico é
localizar o sítio primário e as áreas de metástase. O diagnóstico definitivo é
feito por biópsia do local suspeito, com exame anatomopatológico e mensuração dos níveis de catecolaminas urinárias (marcadores tumorais) em exame
de urina 24h, ácido vanilmandélico (VMA) e ácido homovandélico (HVA),
além de biópsia da medula óssea. Exames de imagem são também utilizados
para o diagnóstico como a tomografia do crânio, pescoço, tórax, abdome e
ossos. O estadiamento do neuroblastoma depende da idade do paciente (menos de 12 meses pode ser estádio 4S), do tamanho do tumor primário, da pos-

e-Tec Brasil

Saúde da Criança e do Adolescente.indd 113

22/06/2015 15:19:11

114
sibilidade de ressecá-lo cirurgicamente, do comprometimento dos gânglios
regionais e da metástase a uma distância que influenciará o prognóstico e o
tratamento. O tratamento em crianças no estádio 4S poderá ser: expectante,
quando restrito ao fígado, pele e/ou medula óssea (o tumor pode regredir
espontaneamente) (ver figura 21); cirúrgico (nos tumores localizados e ressecáveis) ou por meio de quimioterapia e radioterapia. Nos estágios iniciais da
doença, a remoção cirúrgica completa do tumor é realizada e, se for grande,
tenta-se ressecção parcial, com irradiação no pós-operatório. A radioterapia
também oferece paliação para as metástases dos ossos, pulmão, fígado ou do
cérebro. Nos casos de doença avançada, o transplante autólogo é uma opção
(COLLET; OLIVEIRA, 2002; DIAS; ALMEIDA, 2008).

Figura 21: Imagem Neuroblastoma neonatal 4S.
Fonte: http://radiopaedia.org/images/438758 acesso em 22.11.2014

4.7.4.5 Tumores ósseos
A doença neoplásica pode originar-se de qualquer tecido envolvido no crescimento ósseo, sendo estes dois mais frequentes em crianças e adolescentes:
o sarcoma osteogênico (osteosarcoma) e o sarcoma de Ewing. A avaliação
física localiza o estado funcional da área afetada, o tamanho da massa tumoral, o envolvimento dos linfonodos e possível metástase. As características
dos achados radiológicos diferem em cada tipo de tumor, tendo a aparência de
“explosão solar” o sarcoma osteogênico e, de “casca de cebola”, o Sarcoma
de Ewing. (COLLET; OLIVEIRA, 2002).
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Sarcoma osteogênico ou osteosarcoma
Extremamente raro em faixas etárias anteriores a 5 anos, com pico de incidência coincidindo com o crescimento ósseo da adolescência, tendo maior prevalência aos 16 anos, para o sexo feminino, e aos 18 anos, para o masculino.
Os sinais e sintomas mais comuns são uma massa dolorosa emergindo do osso,
associada a algum grau de dificuldade à deambulação ou movimentação, que
podem estar associadas à fratura patológica. A massa de partes moles é também
observada. O diagnóstico a partir de radiografias simples mostra a destruição do
padrão trabecular normal dos ossos. O diagnóstico definitivo é feito com estudos
radiológicos, cintilografia óssea, tomografia, ressonância magnética, cintilografia
do esqueleto e biópsia óssea cirúrgica para identificação do tipo histológico. O
tratamento consiste em ressecção cirúrgica radical ou amputação da área afetada
e, posteriormente, poliquimioterapia. O uso de próteses pode ser indicado.
Sarcoma de Ewing ou Tumor de Ewing
Origina-se dos espaços medulares do osso, sendo os principais locais de origem os ossos longos (fêmur, tíbia, fíbula, úmero e ulna), ossos do tronco
(vértebras, escápulas, costelas e pelve) e o crânio. É a segunda neoplasia mais
comum na infância e na adolescência, com pico de incidência entre os 10 e os
15 anos. Caracteriza-se por ser um tumor de disseminação rápida, podendo
ocorrer a presença de tumor metastático ao se diagnosticar a doença. Entre os
sinais e sintomas, encontram-se: dor e presença de tumor visível ou palpável,
febre, fratura patológica, mal-estar, cansaço e fraqueza. O diagnóstico clínico
e radiológico deve ser confirmado através de biópsia do tumor e do estudo
anatomopatológico. O tratamento é à base de radioterapia, com irradiação
intensiva do osso envolvido, combinada com quimioterapia. Quando os resultados não são favoráveis, adota-se a amputação cirúrgica. O transplante
autólogo de medula óssea tem sido utilizado para aumentar a sobrevida dos
pacientes com doença metastática ou recidivada. (COLLET; OLIVEIRA,
2002; DIAS; ALMEIDA, 2008).
4.7.5. Quimioterapia: administração e manuseio seguro
Antes de ser administrada a quimioterapia, o profissional da saúde (farmacêutico,
médico ou enfermeira), previamente treinado na administração e manuseio seguro
de agentes antineoplásicos, deve fazer uma avaliação e preparação da criança
e da família, que consiste em identificar a criança antes da administração do
medicamento, avaliar a prontidão da criança e da família para aprender, além
de determinar a experiência anterior da criança com a quimioterapia ou os efeitos colaterais relacionados (por exemplo: náuseas e vômitos). (Figura 21).
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Deve haver uma instrução da criança e da família quanto às medicações a
serem administradas, incluindo: o modo como agem os antineoplásicos nas
células cancerosas, os efeitos da quimioterapia no funcionamento da medula
óssea, o nome dos agentes antineoplásicos, a via de acesso na criança, doses e
frequência de administração dos agentes, a duração do tratamento, efeitos colaterais previstos e possíveis efeitos adversos, métodos de prevenção desses
efeitos adversos e o manejo seguro da quimioterapia.
A criança e a família devem também ter ciência de que secreções, sangue,
urina, vômitos e fezes são considerados contaminados por 48 horas após a
última dose de quimioterapia administrada. Ensinar à criança e à família atividades de relaxamento e entretenimento adequados à idade, antes durante e
pós-tratamento, e instituir precauções neutropênicas e sangramento. A evolução e registro da criança e da família devem conter a resposta da criança
à quimioterapia, inclusive efeitos colaterais; deve haver a compreensão da
criança e da família sobre o esquema quimioterápico e seus efeitos colaterais
e medidas de controle; registro do tipo de medicação, dose, horário e local
de administração; aspecto do sítio de acesso; efeitos colaterais; medidas empregadas no controle destes; tolerância da criança ao procedimento. Alguns
outros cuidados importantes para minimizar os efeitos colaterais e as complicações da quimioterapia que devem ser ensinados à criança e aos familiares
são: evitar uso de aspirina; meios de prevenir infecções (lavar mãos de forma
adequada, evitar aglomerações, práticas de boa higiene); técnicas de higiene
oral adequada; uso de nistatina oral, suspensão, para controle de infecções por
fungos (se prescrito pelo médico); observar sinais e sintomas de estomatite ou
mucosite. (BOWDEN e GREENBERG, 2005, p. 572).

Figura 22: Criança em tratamento contra o câncer.
Fonte: http://www.sobrecancer.com/1678/cancer-infantil/criancas-com-cancer-tem-mais-problemas-cardiacos
acesso em 24.10.2014
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Assista ao filme “Uma prova de amor”.
Para saber mais sobre o câncer e o seu tratamento, acesse:
http://www.oncoguia.org.br/;
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/inca/portal/home e
http://www.accamargo.org.br/tudo-sobre-o-cancer/leucemias-infantis/23/.

4.8. Menor em situação de risco pessoal e social
Collet e Oliveira (2002) tecem algumas considerações importantes sobre os
maus-tratos na infância, pois são situações que geram risco pessoal e social
para as crianças. Essas autoras iniciam seus escritos dizendo que relatos de
atos de violência praticados contra crianças são encontrados em épocas remotas da civilização humana. Vítimas de abusos não são apenas crianças em situação de pobreza, mas em todos os níveis sociais. Em geral, os abusos ocorrem com filho de pais que apresentam deficiência mental, alcoolismo, entre
outros, sendo pessoas instáveis emocionalmente. Os fatores que levam os pais
ou responsáveis a agir com violência contra a criança são o reviver a experiência de sua própria infância, seus antigos conflitos e a não aprendizagem de
como lidar de outra forma com seus filhos. A criança vítima de maus-tratos,
em geral, tem menos de 7 anos de idade, sendo, portanto, de maior risco, por
ser indefesa e sem poder de expressão. Os profissionais de saúde têm se mostrado mais atenciosos com a questão da violência contra a criança em todos
os aspectos. Anteriormente, a preocupação era com as fraturas inexplicáveis
e abusos físicos. Na atualidade a preocupação abrange o problema de forma
integral, incluindo a falta de cuidado e de proteção das crianças por parte dos
pais ou das pessoas responsáveis por elas. A violência passou a ser problema
de saúde pública, porém os profissionais encontram dificuldades para realizar
o atendimento, o diagnóstico de abuso infantil e os encaminhamentos, devido
ao fato de a violência ser praticada de várias formas, exigindo, desse modo,
que, em cada caso, a abordagem e as estratégias sejam específicas e diferenciadas. No entanto, a equipe nem sempre está preparada para identificar
a presença de maus-tratos, para encaminhar as providências devidas. Como
atividades de prevenção, os profissionais podem trabalhar a questão do reforço dos vínculos e o estímulo às famílias para cuidarem e protegerem suas
crianças. Os maus-tratos são o retrato de distúrbios ou ausência de interação
da criança com seus pais, o que acaba por desencadear, por exemplo, o choro
na criança. Nessa circunstância, os responsáveis pela criança, por não saberem como lidar com a situação do choro frequente, apresentam sentimentos
de incompetência que originam maus-tratos. Consequentemente, a relação
pais-criança torna-se perturbada. Outra questão complicada para o profissional da saúde é saber lidar com uma situação de abuso sexual intrafamiliar,
por ser um fenômeno complexo e difícil de ser enfrentado por parte de todos
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os envolvidos: a criança, a família e o abusador, que pode ser um membro
da família. Isso se dá porque a denúncia do segredo explicita a violência que
ocorre dentro da própria família.
Sinais evidentes podem ser observados quando a criança é hospitalizada depois de sofrer maus-tratos. Ela demonstra medo quando um adulto se aproxima, pois acredita que possa se repetir a agressão sofrida anteriormente. A
história para explicar a lesão sofrida pela criança, contada pelos pais, deve
ser ouvida atentamente, principalmente quando observada discrepância entre
o relato dos pais e os achados no exame da criança. A expressão “criança
maltratada”, segundo Collet e Oliveira (2002), envolve aspectos relacionados a
maus-tratos físicos e/ou emocionais, cuidados negligenciados e abusos sexuais
por parte daqueles que têm a função de proteger e não o fazem (negligência).
No box abaixo, as autoras definem o termo abuso físico e oferecem características físicas e comportamentais a serem observadas na criança sujeita a esse
tipo de abuso. Tais aspectos contribuirão para o diagnóstico.

BOX 4

Abuso físico: qualquer ação danosa à integridade física da criança e do adolescente, cometida sempre com caráter intencional por um adulto agressor.
A ação pode ser única ou repetida, e o dano pode variar entre lesões leves e
consequências mais graves como a morte. O diagnóstico desse tipo de abuso
é realizado por meio de exame físico e radiológico, constatando-se lesões
e discrepância dos dados fornecidos pelos cuidadores. Importante também
colher informações sobre os atos antecedentes familiares, o motivo de outras
internações, a situação socioeconômica, os estudos sobre o perfil das pessoas
que cuidam da criança. Vale a pena ter atenção com relação à Síndrome de
Münchausen, em que os responsáveis pela criança criam histórias clínicas
falsas, alterações de exames, a fim de conseguirem avaliações médicas, procedimentos terapêuticos e hospitalizações desnecessárias, além de criarem
doença grave induzindo o médico a inúmeros procedimentos com a criança.
Entre os comportamentos apresentados pela criança, podem-se incluir: receio
em novos ambientes e pessoas; agressividade; apatia; desobediência, postura
de defesa frente ao adulto; ansiedade em agradar; desconfiança em relação ao
adulto; temor de voltar ao local onde foi agredida; retração ao contato físico
com o examinador; ausência ou atraso frequentes na escola, sem explicações;
permanência por muito tempo na escola; uso de roupas sempre de mangas
compridas, a fim de esconder lesões; distensão abdominal e /ou vômitos sem
causa clínica. Os achados nesse tipo de abuso incluem: traumatismo craniano
(hematoma sem história apropriada, fratura de crânio, nível alterado de consciência, trauma craniano fechado, hemorragia do SNC, fraturas múltiplas);
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traumas esqueléticos (fratura de ossos longos); contusões (hematoma ao redor
dos olhos, sem trauma nasal, lacerações no corpo em formatos identificáveis
como de fivela, cintos e cordas, lesões circulares nos pulsos, braços, pernas,
tornozelos e no pescoço, múltiplas contusões em regiões inacessíveis, em diferentes estágios de cicatrização, laceração nos olhos, na boca, nos lábios, na
gengiva, ruptura do freio de língua); lesões térmicas (múltiplas queimaduras
por cigarro, em vários estágios de cicatrização, queimadura com água, óleo,
queimadura por ferro, nas costas, no dorso da mão, nas nádegas, na área das
fraldas, na palma da mão, queimadura com história confusa ou sem história);
lesões esqueléticas (ruptura da junção costovertebral, fratura de costela posterior, fratura de ossos longos em criança não deambulantes, duas ou mais
fraturas em diferentes estágios de cicatrização); traumas com instrumentos
cortantes em região abdominal e/ou torácica, sem história ou com história confusa; evidência de violação intrauterina; transmissão de dependência química ao
feto; equimoses pelo corpo; mordida humana; sinais de envenenamento.
Collet e Oliveira (2002, p. 39).

De acordo com as autoras Collet e Oliveira (2002), outro tipo de abuso comum em crianças é o emocional, caracterizado por ser
a condição em que a criança é constantemente aterrorizada, menosprezada ou rechaçada, impedindo o desenvolvimento de uma
personalidade sadia, com a ocorrência de dano ao seu psiquismo. É evidenciado quando atos ou omissões por parte do adulto
responsável levam a perturbações do desenvolvimento afetivo,
intelectual e social da criança. Este tipo de abuso produz sequelas não visíveis e de difícil identificação, que podem ser muito
graves (COLLET e OLIVEIRA, 2002, p. 41).

O abuso emocional pode ser evidenciado de várias formas, sendo as mais comuns a agressão verbal e a ação redutora do funcionamento psicossocial da criança.
O uso de expressões desqualificadoras como, por exemplo: “cala a boca, seu burro”,
“eu te odeio”, “você não presta pra nada”, entre outras, estão normalmente associadas à síndrome da criança espancada. Segundo a autora, diante desse quadro a que
é sujeitada, a criança pode apresentar comportamentos estranhos ao normal como:
medo irrealista; inapetência; crescimento e desenvolvimento insuficientes; perda de
cabelo; enurese; encoprese; onanismo; depressão; tentativa de suicídio; baixa estima;
falta de confiança em si mesma; dificuldade em manter relação afetiva; dificuldade de
memorização; ansiedade para agradar; atitude infantil para a idade; insônia; afeto infantil passivo; autoestimulação; gagueira; mentiras; roubos; fugas; uso de drogas;
extrema dependência afetiva; comportamento disperso; rendimento escolar insatisfatório; tolerância a atos ou palavras desagradáveis dos outros, sem protestar.
Por outro lado, as autoras dizem que, em caso de abuso emocional, as atitudes
do agressor em relação à criança envolvem: rejeitá-la, ignorá-la, criar expectativas irreais, isolá-la frente às demais pessoas, corromper, superproteger.
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O abuso sexual infantil
Outro tipo de abuso envolvendo as crianças é o abuso sexual que, conforme
Araújo (2002, p. 5), é entendido como “uma forma de violência que envolve poder, coação e/ou sedução”. Envolve desigualdades básicas de gênero
e geração, pois o abuso sexual supõe o poder exercido pelo grande sobre o
pequeno; é uma confiança que o pequeno tem no grande (seu protetor). Além
disso, há o uso delinquente da sexualidade, ou seja, o atentado ao direito
que todo indivíduo tem de propriedade sobre seu corpo. O abuso infantil é
frequentemente praticado sem o uso da força física, não deixando marcas visíveis, o que dificulta a sua comprovação. O abuso sexual pode variar de atos
que envolvem contato sexual, com ou sem penetração, a atos em que não há
contato sexual, como o voyeurismo e o exibicionismo.
Collet e Oliveira (2002) acrescentam que as crianças do sexo feminino com
idades ente 4 e 12 anos são as vítimas mais frequentes. Os agressores geralmente são os pais, padrastos, parentes e as pessoas próximas à criança e sua
família. A questão é que as mães assumem papel de agressoras, por permanecerem omissas e passivas, buscando manter uma estrutura familiar, ou por
temerem perder o cônjuge ou, ainda, para não serem agredidas pelo agressor.
Entre as manifestações comportamentais da criança frente à situação de abuso
têm-se: alteração na ingesta alimentar; vergonha excessiva; desânimo; crise
de identidade; autoflagelação; tentativa de suicídio; problemas diversos no
ambiente escolar; alteração sexual, com atitudes inadequadas para a idade;
prostituição; inversão de papéis; alteração do sono; mau relacionamento com
outras crianças; receio em participar de atividades físicas; ansiedade; receio
de contato físico; atraso no desenvolvimento; fugas; furtos; mentiras; alcoolismo; uso de drogas; medo de morrer. Em geral, a criança vítima de abuso
apresenta: laceração; contusão; corrimento ou sangramento vaginal, anal ou
peniano; dor à micção; edema ou prurido na região genital; dispareunia himenal (dor persistente e recorrente que ocorre antes, durante e/ou depois do
intercurso sexual); doença venérea; laceração na região oral; frequentes infecções no trato urinário; dismenorreia; dor abdominal; encoprese.
Negligência
A negligência, segundo Collet e Oliveira (2002), consiste em privar a criança
de proteção e supervisão necessárias ao seu desenvolvimento como nutrientes
para o corpo e para o psiquismo. Situações como essas são ditas abusivas, a
não ser em casos de falta de recursos econômicos, exigindo, assim, dos profissionais o discernimento entre prática abusiva, ignorância ou miséria. Os principais comportamentos familiares que caracterizam negligência em relação
à criança são: apatia; passividade; baixa autoestima; ausência ou atraso nas
consultas; abuso de álcool ou drogas; desleixo na higiene e aparência pessoal;
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omissão ou despreocupação quanto à educação, à alimentação, à prevenção
de acidentes, socorro médico, exploração econômica da criança e abandono
(temporário ou total). Em relação à criança, questões mais comuns apresentadas por ela são: deficiência do padrão de crescimento e desenvolvimento; uso
de vestimenta inadequada ao clima; hipo ou hiperatividade; comportamento
depressivo; ausência frequente à escola; o fato de assumir responsabilidades
inerentes ao adulto; apresenta-se sempre sem higiene adequada, cansada e
sem energia; permanece sozinha; pede ou rouba comida; usa álcool e drogas;
participa de atos de vandalismo.
Algumas diretrizes clínicas devem ser seguidas, em caso de suspeita de abuso infantil (físico, sexual, psicológico e negligência) pelos profissionais da
saúde que primeiramente, devem notificar o abuso ao Conselho Tutelar da
região, sendo a notificação confidencial, pois se limita apenas às instituições
oficiais designadas para investigar o abuso infantil. A falha na notificação de
suspeita de abuso pode resultar em responsabilidade civil. A notificação apresentada pelos profissionais tem a garantia de imunidade civil ou criminal, por
se acreditar que esta tenha sido realizada de boa fé e sem intenção maliciosa,
não podendo nem um supervisor, chefe ou médico impedir o profissional da
saúde de notificar. (BOWDEN e GREENBERG, 2005.

Estadiamento: o estadiamento descreve aspectos do câncer como localização, a verificação do fato de ter se disseminado ou não, e se está afetando
as funções de outros órgãos do corpo. Conhecer o estágio do tumor serve para
ajudar na definição do tipo de tratamento e para prever o prognóstico do paciente.
http://www.oncoguia.org.br/conteudo/estadiamento-do-cancer-colorretal/541/179/ acesso em 22.11.2014.

Exame citogenético ou cariótipo: é o estudo que detecta alterações nos cromossomos. As células humanas normais contêm 23 pares (46) de cromossomos.
Em alguns tipos de leucemia, parte de um cromossomo aparece ligada a outro
cromossomo, uma alteração chamada translocação, que pode ser vista ao microscópio. A identificação dessas translocações permite identificar alguns tipos de
LMA e LLA, sendo esses fatores importantes na determinação do prognóstico.
Alguns tipos de leucemia apresentam número anormal de cromossomos (aneuploidia). Células de LLA com mais de 50 cromossomos são mais sensíveis à
quimioterapia, e aquelas com menos de 46 são mais resistentes.
http://www.accamargo.org.br/tudo-sobre-o-cancer/leucemias-infantis/23/ acesso em 22.11.2014.
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Metástase: É basicamente a disseminação do câncer para outros órgãos –
quando as células cancerígenas se desprendem do tumor primário (não é uma
regra) e entram na corrente sanguínea ou no sistema linfático. Ao espalhar-se
pelo corpo e formar um novo tumor em outro órgão, longe do sítio primário
ou do local de origem da doença, esse novo tumor é chamado de metastático.
Por exemplo, uma paciente diagnosticada com câncer de mama (sítio primário) que, algum tempo depois, descobre um novo câncer, mas de pulmão,
tem um câncer metastático. Esse câncer de pulmão é constituído por células
cancerosas da mama e não por células pulmonares.
http://www.einstein.br/einstein-saude/em-dia-com-a-saude/Paginas/o-que-e-a-metastase.aspx acesso em 21.11.2014.

Mucosite ou estomatite: uma inflamação da parte interna da boca e da garganta que pode levar a úlceras dolorosas e feridas nessas regiões. Ocorre em
até 40% das pessoas que recebem quimioterapia.
http://www.oncoguia.org.br/conteudo/mucosite/1333/109/ acesso em 21.11.2014.

Neutropenia: é o nível muito baixo dos neutrófilos, um tipo de glóbulo branco que ajuda no combate às infecções, destruindo bactérias e fungos. Pacientes com neutropenia têm um risco aumentado de desenvolver infecções
graves. A neutropenia ocorre em cerca da metade dos pacientes em quimioterapia e é comum em pacientes com leucemia.
http://www.oncoguia.org.br/conteudo/neutropenia/1335/109/ acesso em 21.11.2014.

Quimioterapia: um dos tipos de tratamento do câncer que utiliza medicamentos anticancerígenos para destruir as células tumorais. Ao contrário da
radioterapia ou cirurgia que tem como alvo áreas específicas, a quimioterapia
alcança todo o corpo. Ela age sobre as células que crescem e se dividem rapidamente como as células cancerosas. Mas algumas células saudáveis de rápido crescimento também podem ser atingidas, tais como as da pele, cabelo,
intestinos e medula óssea. Os efeitos colaterais podem ser provocados pelo
impacto da quimioterapia sobre as células saudáveis. A forma de administração dos medicamentos da quimioterapia depende do tipo de quimioterápico
a ser utilizado, podendo ser: comprimido ou cápsula; creme ou gel, aplicado
diretamente sobre a pele; injeção ou infusão.
http://www.oncoguia.org.br/conteudo/quimioterapia/3701/50/ acesso em 21.11.2014.

Encoprese: é definida como repetidas evacuações, voluntárias ou não, de fezes nas roupas, resultantes de fatores emocionais ou fisiológicos.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Encoprese acesso em 21.11.2014.
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Resumo
Na subunidade 4 você estudou as patologias cirúrgicas mais frequentes na
criança.
4.1 Pequenas cirurgias (hérnia inguinal e umbilical; postectomia (fimose e
parafimose); orquidopexia; exerese de lipoma; biópsias);
4.2 Patologias cirúrgicas do Pulmão e do Mediastino (Hérnia Diafragmática
ou de Bochdalek; Pneumotórax; Bronquiectasia)
4.3 Patologias cirúrgicas do Trato Gastrointestinal (TGI): Atresia Congênita
de Esôfago; Hérnia de hiato e refluxo gastroesofágico; Estenose Hipertófica
de Piloro; Megacólon Congênito Aganglionar ou Doença de Hirchsprung;
Obstrução Intestinal; Invaginação intestinal ou intussuscepção; Gastrosquise;
Onfalocele e Malformações Anorretais.
4.4 Patologias Cirúrgicas Ortopédicas: Lesões traumáticas (Lesões de tecidos
moles e fraturas) e Defeitos Congênitos (Displasia do desenvolvimento do
quadril; Pé torto congênito e Metatarso varo ou metatarso aduzido);
4.5 Acidentes: Traumatismos (Por veículo a motor; afogamento; traumas e
mortes por incêndio e queimaduras; sufocamento; homicídio e suicídio);
4.6 Emergências: Definição de Emergências; Influência da facilidade de
acesso e qualidade do primeiro atendimento, nas emergências, envolvendo o
suporte básico de vida (SBV) e o suporte avançado de vida (SAV) e Procedimentos em Parada Cardiorrespiratória em pediatria (PCR).
4.7 Tipos de câncer comuns na infância e na adolescência.
•

Tipos de Leucemias: leucemia linfoide aguda - LLA e leucemia mieloide
aguda – LMA; fatores predisponentes da doença, diagnóstico e tratamento. Representam 30% da totalidade dos cânceres que acometem as crianças e adolescentes e adultos jovens.

•

Tipos de Linfomas: classificados em doença de Hodgkin – DH ou linfoma de
Hodgkin - LH e em linfoma não-Hodgkin – LNH; diagnóstico e tratamento.

•

Tumores do Sistema Nervoso Central – SNC: neoplasias sólidas que representam 15 a 20% de todos os cânceres pediátricos. Tipos de tumores
do SNC: astrocitomas, meduloblastoma, ependimoma.

•

Neuroblastoma: Tumor embrionário mais comum da criança. Sinais e
sintomas; diagnóstico; tratamento cirúrgico (nos tumores localizados e
ressecáveis) ou por meio de quimioterapia e radioterapia e transplante
autólogo, em caso avançados.
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•

Tumores ósseos: o sarcoma osteogênico (osteosarcoma) e o sarcoma de
Ewing, mais frequentes em crianças e adolescentes; diagnóstico e a diferença entre os tipos de tumores ósseos; diagnóstico e tratamento em cada
um dos tipos de tumores ósseos.

•

Quimioterapia: administração e manuseio seguro.

4.8 Menor em situação de risco pessoal e social
•

abuso físico

•

abuso emocional (psicológico)

•

abuso sexual

1. Faça um quadro com as características das patologias cirúrgicas ortopédicas: traumáticas e congênitas
Patologias cirúrgicas
ortopédicas

Traumáticas

Congênitas

2. Cite e explique os principais fatores associados ao aumento de traumatismo em crianças.
3. Quais são os tipos de câncer comuns na infância e na adolescência?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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