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Enfermagem Pediátrica

A 10º edição de Wong Fundamentos de Enfermagem Pediátrica apresenta inovações e atualizações de 
conteúdo, as etapas do ciclo de vida da infância e adolescência, o cuidado centrado na família e na comunidade e 
a prática baseada em evidências como marco de referência para a composição de cada um dos capítulos do livro. 
Na atual edição traduzida para o português, o conteúdo foi adequado à realidade brasileira. Neste sentido, a legis-
lação do exercício profissional e de proteção à infância, as diretrizes éticas da prática profissional de enfermagem, 
as mais recentes recomendações de órgãos governamentais brasileiros foram incluídas para tornar o conteúdo da 
obra aplicável ao contexto de ensino de enfermagem e de prática profissional nos cenários de atuação no país.

• Capítulo 1: incluiu os dados de morbimortalidade na infância e adolescência mais recentes e divulgados pelo 
governo federal até o ano de 2017. Apresenta conteúdos referentes ao Sistema Único de Saúde e o modo 
de atendimento à criança e ao adolescente nas redes de atenção básica no Brasil, como a saúde bucal e a 
problemática do sobrepeso/obesidade, por exemplo.  

• Capítulos 2 a 6: apresentação dos dados da cultura brasileira, como a indígena e a quilombola, com base em 
resultados de pesquisas publicadas nos últimos cinco anos. Inclui as recomendações do Ministério da Saúde 
sobre vacinação. Destaque para as escalas de avaliação da dor traduzidas, adaptadas culturalmente para o 
português brasileiro e validadas na prática da enfermagem pediátrica do país. 

• Capítulos 7 e 8: inclusão das diretrizes políticas e clínicas para a amamentação adotadas no país; resultados 
de publicações brasileiras sobre o impacto das iniciativas governamentais e da sociedade civil organizada 
para incentivar, apoiar e desenvolver boas práticas de amamentação e cuidados ao recém-nascido nos cená-
rios hospitalar, domiciliar e da comunidade. 

• Capítulos 9 a 30: adequação às normas brasileiras de transporte de crianças em veículos automotores, legis-
lação de proteção à infância e adolescência, vacinações recomendadas por idade e em condições especiais. 
Inclusão das diretrizes clínicas nacionais para abordagem de doenças infecciosas, de cuidado contínuo e 
prolongado em condições crônicas e criança com deficiência, da diversidade étnica, raça/cor e os múltiplos 
arranjos da família brasileira. 

Espera-se que esse livro texto constitua-se em fonte de consulta e de formação de novos enfermeiros e novas 
enfermeiras comprometidos com a qualidade do cuidado de enfermagem a criança, adolescente e sua família. 
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WONGWONG WONG FUNDAMENTOS DE ENFER-
MAGEM PEDIÁTRICA constitui 

uma das maiores referências em 
enfermagem pediátrica, desde a 
publicação da sua primeira edição, 
há quase 40 anos.

Nesta 10ª edição, além da atua-
lização de conteúdos, as etapas do 
ciclo de vida da infância e adoles-
cência, o cuidado centrado na fa-
mília e na comunidade e a prática 
baseada em evidências serviram 
como marco de referência para a 
composição de cada um dos capí-
tulos do livro.

Além disso, a edição brasilei-
ra passou por uma adaptação que 
considera questões locais, como a 
legislação do exercício profissional 
e de proteção à infância e as dire-
trizes éticas da prática profissional 
de enfermagem. Também as mais 
recentes recomendações de órgãos 
governamentais brasileiros foram 
incluídas para tornar o conteúdo da 
obra aplicável ao contexto de ensi-
no de enfermagem e de prática pro-
fissional nos cenários de atuação no 
país.

Buscando sempre atender às 
crescentes demandas de professo-
res e alunos para ensinar e apren-
der em um ambiente que passa por 
mudanças rápidas e com grande 
quantidade  informação, a nova 
edição deste clássico vem garantir 
que ele continua atual, relevante 
e uma confiável fonte de estudo e 
consulta.
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   Dedicamos a 10ª edição deste livro a David Wilson, que faleceu em 7 de março de 2015, depois de 
uma longa batalha contra o câncer. David foi coautor dos livros-texto de enfermagem  Wong  por 
mais de 15 anos. Ele era conhecido como enfermeiro clínico especialista e professor de enfermagem. 
Seu último cargo clínico foi em St. Francis Health Services, em Tulsa, Oklahoma, onde trabalhou 
no Children’s Day Hospital como coordenador do Pediatric Advanced Life Suport (PALS). 

 Alunos e professores reconheceram as contribuições de David para os livros-texto  Wong  
durante muitos anos. Ele era conhecido como um excelente educador e defensor dos alunos de 
enfermagem; a sua atenção quanto à excelência clínica foi evidente em todo este trabalho. Aqueles 
que contribuíram para os livros e tiveram a oportunidade de trabalhar com David puderam 
perceber o importante papel que ele desempenhou como líder no ensino da enfermagem para 
alunos e professores. Sua experiência clínica forneceu uma base crítica, garantindo que o con-
teúdo relevante e baseado em evidências fosse usado em todos os livros-texto  Wong . David 
liderou pelo exemplo, ilustrando a excelência na prática clínica de enfermagem. 

 Aqueles que conheciam bem David sentirão falta de seu humor, de sua lealdade a amigos e 
colaboradores e de seu apoio interminável. Deixará saudades àqueles que com ele trabalharam 
estreitamente ao longo dos anos. O mais importante é que perdemos sua amizade; ele que sempre 
estava lá para apoiar e encorajar. Perdemos um enfermeiro incrível, que trabalhou incontestavel-
mente ao longo dos anos para melhorar a assistência a crianças e famílias em necessidade. David 
não será esquecido.   
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xii

  Wong Fundamentos de Enfermagem Pediátrica  tem liderado os livros de 
enfermagem pediátrica desde que foi publicado pela primeira vez há quase 40 
anos. Este reconhecimento nos impõe a imensa responsabilidade de merecer 
a sua aprovação a cada nova edição. Assim, com o seu encorajamento e 
comentários construtivos, oferecemos esta extensa revisão, a 10ª edição do 
 Wong Fundamentos de Enfermagem Pediátrica . Esta edição continua o legado 
de Donna Wong e David Wilson, nossos amados colegas. Mantemos as con-
tribuições e memórias de sua busca por excelência em tudo o que fi zeram 
para os livros-texto  Wong . 

 Para isso Marilyn J. Hockenberry, como editora-chefe, juntamente com 
Cheryl Rodgers, coeditora, e muitos profi ssionais da enfermagem multi-
disciplinares escreveram ou reescreveram partes do texto sobre áreas que 
estão passando por uma rápida e complexa mudança, a saber: enfermagem 
comunitária, desenvolvimento, imunizações, genética, internação domiciliar/
cuidado domiciliar ,  avaliação e manejo da dor, cuidados com o recém-nas-
cido de alto risco, problemas de saúde dos adolescentes, cuidados em fi m 
de vida e inúmeras doenças pediátricas. Temos cuidadosamente preservado 
aspectos do livro que atendem à aceitação universal — a informação baseada 
na investigação avançada; forte e integrado foco na família e na comunidade; 
organização lógica e fácil de usar; e fácil estilo de leitura. 

 Temos tentado atender às crescentes demandas de professores e alunos 
para ensinar e aprender em um ambiente caracterizado por mudanças 
rápidas, enormes quantidades de informação, menos instalações clínicas 
tradicionais e menos tempo. 

 Este texto encoraja os estudantes a  pensar criticamente . A novidade desta 
edição é a mudança no formato e no conteúdo dos planos de cuidados 
de enfermagem em todo o livro. Desenvolvemos estudos de caso que dis-
cutem cenários clínicos que permitem ao aluno visualizar como o plano 
de cuidados se desenvolve conforme a situação clínica evolui ao longo do 
tempo. Os Estudos de Caso de Pensamento Crítico desafi am a enfermeira a 
examinar as evidências, considerar as suposições, estabelecer prioridades e 
avaliar perspectivas alternativas em relação a cada situação do paciente. Os 
Estudos de Caso de Pensamento Crítico sustentam nossa crença de que a 
ciência da enfermagem e profi ssões relacionadas com a saúde não é “preto 
e branco”. Em muitos casos, inclui situações desagradáveis, como nas áreas 
de testes genéticos, ressuscitação, questões culturais, cuidados em fi m de 
vida e qualidade de vida. Os quadros de Prática Baseada em Evidências 
foram revisados e incluem os mais recentes e essenciais conhecimentos para 
enfermeiras, possibilitando-lhes praticar suas competências com qualidade 
e segurança. As competências incluídas nos quadros de Prática Baseada em 
Evidências são planejadas especifi camente para enfermeiras recém-formadas 
e se encontram no  site  Quality and Safety Education for Nurses (Qualidade 
e Segurança na Educação de Enfermagem). 

 Este texto também serve como um manual de referência para enfermei-
ras. As mais recentes recomendações foram incluídas a partir de organizações 
respeitáveis, como American Academy of Pediatrics, Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), Institute of Medicine, Agency for Healthcare 
Research and Quality, American Pain Society, American Nurses Association 
e National Association of Pediatric Nurse Associates and Practitioners. 
Para expandir o universo de informações disponíveis,  sites  e endereços de 
e-mail de centenas de organizações foram incluídos, além de outros recursos 
educacionais. 

   ORGANIZAÇÃO DO LIVRO 
 A mesma abordagem geral para a apresentação de conteúdo foi preservada 
desde a primeira edição, embora algum conteúdo tenha sido adicionado, 
condensado e reorganizado dentro dessa estrutura para melhorar o fl uxo, 
minimizar a repetição e enfatizar as tendências dos cuidados de saúde, 
como cuidados domiciliares e comunitários. O livro é dividido em duas 
grandes partes. A primeira parte do livro,   Capítulos 1 a 16                                                                    , segue o que às 

vezes é denominado abordagem por “idade e estágio de desenvolvimento”, 
considerando primeira infância, infância e adolescência a partir de um 
contexto de desenvolvimento. Salienta a importância do papel da enfer-
magem na promoção e manutenção da saúde e coloca a família como foco 
da atenção. A assistência a problemas de saúde comuns é apresentada do 
ponto de vista do desenvolvimento, dando aos leitores uma compreensão 
dos problemas normais esperados em crianças de outra forma saudáveis e 
demonstrando quando, no decorrer da infância, esses problemas têm mais 
probabilidade de ocorrer. O restante do livro,   Capítulos 17 a 30                                                            , apresenta 
os problemas de saúde mais graves da primeira infância, infância e adoles-
cência que não são específi cos de uma faixa etária e que frequentemente 
requerem hospitalização, intervenção médica e de enfermagem e cuidados 
domiciliares. 

  A UNIDADE UM  (   Capítulos 1 a 3                 ) fornece uma visão longitudinal 
da criança como um indivíduo em um  continuum  de alterações de desen-
volvimento desde o nascimento até a adolescência e como membro de 
uma unidade familiar amadurecendo no seio de uma cultura e de uma 
comunidade. O  Capítulo 1  inclui a mais recente discussão sobre morbidade 
e mortalidade na primeira infância e na infância e analisa a assistência 
à saúde infantil a partir de uma perspectiva histórica. Como a lesão não 
intencional é uma das principais causas de morte entre crianças, uma visão 
geral deste tópico está incluída. O processo de enfermagem é apresentado 
com ênfase no diagnóstico e resultados de enfermagem e na importância 
do desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico. Nesta edição, os 
componentes essenciais da prática baseada em evidências são apresentados a 
fi m fornecer o modelo para explorar as mais recentes pesquisas ou diretrizes 
de prática de enfermagem pediátrica ao longo do livro. 

 Este livro é sobre famílias com crianças, enfatizando-se a fi losofi a do 
cuidado centrado na família, e presta cuidados atraumáticos que minimizam 
o estresse psicológico e físico que a promoção da saúde e o tratamento da 
doença podem causar. Características como Prática Baseada em Evidências, 
Cuidado Centrado na Família, Foco na Comunidade, Foco na Pesquisa, 
Alerta aos Medicamentos e Quadros de Cuidados Atraumáticos dão vida a 
essas fi losofi as ao longo do texto. Finalmente, aborda-se a fi losofi a da pres-
tação de cuidados de enfermagem. Acreditamos fi rmemente que as crianças e 
as famílias precisam de cuidadores consistentes. O estabelecimento da relação 
terapêutica com a criança e com a família é explorado como base essencial 
para a prestação de cuidados de enfermagem de qualidade. 

 O  Capítulo 2  disponibiliza importantes informações sobre as infl uên-
cias familiares, socioculturais e religiosas na promoção da saúde infantil. 
O conteúdo descreve claramente o papel da enfermagem, com ênfase na 
sensibilidade cultural e religiosa e nos cuidados competentes. 

 O  Capítulo 3 , dedicado às infl uências genéticas e de desenvolvimento 
na saúde da criança, segue fornecendo as informações mais recentes sobre 
genética e também se concentra em uma abordagem teórica para o desen-
volvimento da personalidade e da aprendizagem. 

 A  UNIDADE DOIS  (   Capítulos 4 a 6                 ) está relacionada com os princípios 
da avaliação de enfermagem, incluindo habilidades de comunicação e entre-
vistas, observação, avaliação física e comportamental, orientação de saúde 
e as mais recentes informações sobre diretrizes de cuidados preventivos. O 
 Capítulo 4  contém diretrizes para a comunicação com crianças, adolescentes 
e suas famílias, bem como uma descrição detalhada de uma avaliação de 
saúde, incluindo discussão sobre avaliação familiar, avaliação nutricional 
e história sexual. Técnicas de comunicação são descritas, oferecendo como 
referência um formato conciso. O  Capítulo 4  continua com uma abordagem 
abrangente do exame físico e da avaliação do desenvolvimento, com material 
atualizado sobre medidas de temperatura, diretrizes do índice de massa cor-
poral para a idade e as mais recentes tabelas de crescimento da Organização 
Mundial da Saúde e do CDC. O  Capítulo 5  é um capítulo importante, dedi-
cado à avaliação crítica e ao manejo da dor em crianças. Embora a literatura 
sobre tais assuntos tenha crescido consideravelmente, esse conhecimento não 

  P R E F Á C I O 
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tem sido amplamente aplicado na prática. O  Capítulo 6  foi incluído para 
abordar doenças infecciosas comuns em crianças. Enfatiza a importância 
do controle da infecção e revisa as várias infecções bacterianas e virais 
encontradas na infância. Além disso, infecções hospitalares, doenças infantis 
transmissíveis e imunizações também são discutidas. 

 A  UNIDADE TRÊS  (   Capítulos 7 e 8             ) remarca a importância do período 
neonatal com relação à sobrevivência infantil nos primeiros meses e ao 
impacto na saúde quando na vida adulta. No  Capítulo 7 , várias áreas foram 
revisadas visando refl etir as questões atuais, especialmente quanto às neces-
sidades de educação em saúde da família durante a transição do recém-nas-
cido para a vida extrauterina, bem como o reconhecimento de problemas 
nas primeiras semanas de vida. Os temas que foram atualizados incluem 
medidas proativas para prevenir o rapto de bebês; iniciativas do hospital 
amigo da criança de promoção da amamentação; opções de analgesia para 
circuncisão; cuidado atraumático; assentos de carro seguros; e triagem 
neonatal, incluindo triagem auditiva universal para recém-nascidos. As dire-
trizes de cuidados com a pele do recém-nascido também foram atualizadas 
e as opções de cuidados com o cordão umbilical do neonato são discutidas. 
O  Capítulo 8  enfatiza o papel da enfermagem no cuidado do recém-nascido 
de alto risco e a importância de observações perspicazes para a sobrevivência 
deste grupo vulnerável de recém-nascidos. Os modernos avanços nos cui-
dados neonatais exigiram uma extensa e mais sensível revisão das diversas 
necessidades dos lactentes, desde aqueles com peso extremamente baixo 
ao nascimento, os prematuros e aqueles com idade gestacional normal que 
apresentam difi culdade na transição efetiva para a vida extrauterina. Este 
capítulo também inclui as mais recentes informações sobre a detecção e o 
manejo de erros inatos do metabolismo. 

 As  UNIDADES QUATRO a SEIS  (   Capítulos 9 a 16                                     ) apresentam os 
principais estágios de desenvolvimento descritos na Unidade Um, os quais 
são expandidos a fi m de fornecer um conceito mais amplo, e os proble-
mas de saúde mais frequentemente associados a cada faixa etária. É dada 
ênfase especial aos aspectos preventivos dos cuidados. Os capítulos sobre 
promoção da saúde seguem uma abordagem padrão, a qual é usada consis-
tentemente para cada faixa etária. O  Capítulo 10  foi simplifi cado em relação 
aos desequilíbrios nutricionais e continua a se concentrar na infl uência 
da nutrição na primeira infância, visto que afeta o estado de saúde na 
idade adulta. As seções sobre cólica, síndrome da morte súbita infantil 
e segurança no assento de carro na infância também foram atualizadas. 
Também é discutida a infl uência da nutrição em escolares e pré-escolares 
(especialmente a diminuição da ingestão de gordura) em relação a doenças 
crônicas posteriores, como obesidade e hipertensão. A importância da 
promoção de segurança e prevenção de acidentes de acordo com cada 
faixa etária também está incluída. O  Capítulo 14  contém informações 
atualizadas sobre  bullying . 

 Os capítulos sobre problemas de saúde nessas unidades refl etem, princi-
palmente, as preocupações mais características e relacionadas com a idade. 
As informações sobre vários distúrbios foram revisadas a fi m de refl etir as 
mudanças recentes. Exemplos incluem síndrome da morte súbita infantil, 
intoxicação por chumbo, desnutrição aguda grave, queimaduras, transtorno 
de déficit de atenção/hiperatividade, contracepção, gravidez na adoles-
cência e infecções sexualmente transmissíveis. Os capítulos sobre a adoles-
cência incluem as mais recentes informações sobre abuso de substâncias, 
imunizações e o impacto da nutrição na saúde cardiovascular do adolescente. 

 A  UNIDADE SETE  (   Capítulos 17 e 18             ) trata de crianças que têm as mes-
mas necessidades de desenvolvimento daquelas em crescimento, mas que, 
devido a defi ciência física, cognitiva ou sensorial congênita ou adquirida, 
necessitam de intervenções alternativas para facilitar seu desenvolvimento. 
O  Capítulo 17  refl ete as tendências atuais no cuidado de famílias e crianças 
com doenças crônicas ou defi ciências, como oferta de cuidados domiciliares 
e normalização da vida das crianças, com foco nas necessidades de desen-
volvimento, capacitando e empoderando as famílias, além de promover a 
intervenção precoce. Este capítulo destaca medos comuns experimentados 
pela criança e sua família e inclui discussão do manejo de sintomas e reações 
de enfermeiras que cuidam de crianças em processo de morte. 

 O conteúdo do  Capítulo 18 , sobre deficiências cognitivas ou senso-
riais, inclui atualizações importantes sobre a defi nição e classifi cação do 

comprometimento cognitivo. Neste capítulo, o autismo é discutido para 
fornecer uma visão geral e coerente de defi ciências cognitivas e sensoriais. 

 A  UNIDADE OITO  (   Capítulos 19 e 20             ) trata do impacto que a hos-
pitalização causa na criança e na família e apresenta uma visão abrangente 
dos estressores por ela impostos, discutindo as intervenções de enferma-
gem para preveni-los ou eliminá-los. Novas pesquisas sobre internações 
de curta duração ou ambulatoriais abordam a preparação das crianças 
para essas experiências. O  Capítulo 19  fornece informações atualizadas 
sobre as implicações da doença e da hospitalização em crianças em idades 
específi cas e os efeitos sobre o seu desenvolvimento. O crescente papel 
dos ambientes ambulatoriais para procedimentos cirúrgicos também é 
discutido. O  Capítulo 20  apresenta vários quadros revisados de Prática 
Baseada em Evidências que incluem as competências QSEN e são dese-
nhados para fundamentar as intervenções discutidas no capítulo. Um foco 
importante neste capítulo é a evidência relacionada com a preparação da 
criança para procedimentos comumente realizados pela enfermagem. 
As recomendações para a prática são fundamentadas nas evidências e 
apresentadas concisamente nos quadros de Prática Baseada em Evidências 
ao longo do capítulo. 

 As  UNIDADES NOVE  a  DOZE  (   Capítulos 21 a 30                                             ) analisam sérios pro-
blemas de saúde de lactentes e crianças principalmente a partir de sistemas 
biológicos, o que tem o valor organizacional prático de permitir que proble-
mas de saúde e considerações de enfermagem se relacionem com distúrbios 
fi siopatológicos específi cos. As doenças graves mais comuns em crianças são 
revisadas nestes capítulos. Importantes revisões incluem discussões sobre 
hepatite, ressuscitação cardiopulmonar, doenças hematológicas, câncer, 
doenças respiratórias, incluindo  infl uenza , lesão pulmonar aguda e vírus 
sincicial respiratório, tuberculose, asma, fi brose cística, efeitos da exposição 
ao tabagismo passivo, convulsões, síndrome da imunodefi ciência adquirida e 
diabetes melito. As informações acerca de lesões ortopédicas e musculares na 
infância como resultado de participação em esportes ou outras lesões foram 
revisadas para refl etir as atuais modalidades de tratamento. O  Capítulo 28  
se concentra no diabetes tipo 2 e nas informações mais atualizadas sobre 
preparações de insulina e tipos de glicosímetros.  

  PRINCÍPIOS UNIFICADORES 
 Desde a sua concepção, a estrutura organizacional deste livro foi guiada 
por vários princípios unifi cadores, os quais continuam a fortalecê-lo em 
cada revisão para produzir um texto consistente na abordagem ao longo 
de cada capítulo. 

  A Família como Unidade de Cuidados 
 A criança é um membro essencial da unidade familiar. Referimo-nos aos pais 
neste livro como mãe e/ou pai, mas reconhecemos que o termo “pais” inclui 
uma variedade de indivíduos e não subestimamos a importância de qualquer 
papel parental ou estrutura familiar. O cuidado de enfermagem é mais efi caz 
quando realizado com a crença de que  a família é o paciente . Essa crença per-
meia o livro. Em se tratando de uma criança saudável, a sua saúde é reforçada 
quando a família é um sistema totalmente funcional e que promove a saúde. 
A unidade familiar pode se manifestar numa miríade de estruturas; cada 
uma tem o potencial de fornecer um ambiente de cuidado e suporte no qual 
a criança pode crescer, amadurecer e maximizar o seu potencial humano. 
Além da integração do cuidado centrado na família em cada capítulo, um 
capítulo inteiro é dedicado à compreensão da família como o principal foco 
na vida das crianças, incluindo as infl uências sociais, culturais e religiosas 
que têm impacto sobre as crenças da família. Seções separadas em outro 
capítulo tratam em profundidade da comunicação e avaliação familiares. 
O impacto da doença e da hospitalização, os cuidados domiciliares, os 
cuidados comunitários e a morte de uma criança são amplamente abordados 
em outros capítulos. As necessidades da família são enfatizadas em todo o 
texto sob o título Abordagem de Cuidados de Enfermagem, em uma seção 
separada sobre o apoio familiar. Inúmeros quadros de Cuidado Centrado na 
Família são incluídos para ajudar as enfermeiras a compreender e fornecer 
informações úteis às famílias.  
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  Abordagem Integrada ao Desenvolvimento 
 As crianças não são adultos pequenos, mas indivíduos especiais com neces-
sidades, corpos e consciências únicas. Nenhum livro de enfermagem pediá-
trica está completo sem uma ampla cobertura de temas como comunicação, 
nutrição, brincadeira, segurança, cuidado bucal, sexualidade, sono, autoestima 
e, claro, a parentalidade. As enfermeiras promovem a expressão saudável de 
todas essas dimensões da personalidade e precisam entender como essas 
funções são expressas por diferentes crianças em diferentes idades e estágios 
de desenvolvimento. A paternidade eficaz depende do conhecimento do 
desenvolvimento, e muitas vezes a enfermeira tem a responsabilidade de cons-
cientizar os pais quanto ao desenvolvimento das necessidades de seus fi lhos. 
Por estas razões, a abrangência das muitas dimensões da infância é integrada 
nos capítulos de crescimento e desenvolvimento em vez de ser apresentada em 
capítulos separados. Por exemplo, as preocupações quanto à segurança de uma 
criança são muito diferentes daquelas de um adolescente. Tanto as necessidades 
de sono quanto as nutricionais precisam mudar com a idade. Como resultado, 
as unidades, em cada etapa da infância, contêm informações completas sobre 
todas essas funções e como elas se relacionam com a idade específi ca. Na 
unidade sobre crianças em idade escolar, por exemplo, são apresentadas 
informações sobre necessidades nutricionais, brincadeiras apropriadas à idade 
e sua importância, cuidados com segurança próprios da faixa etária, cuidados 
odontológicos adequados, características do sono e meios de promover a 
autoestima — uma preocupação particularmente signifi cativa para crianças 
em idade escolar. Os desafi os de ser pai/mãe de uma criança em idade escolar 
são apresentados, sendo sugeridas intervenções que as enfermeiras podem 
utilizar para promover a paternidade saudável. Usando a abordagem integrada, 
os estudantes obtêm uma avaliação das características únicas e das neces-
sidades das crianças em cada idade e estágio de desenvolvimento.  

  Foco no Bem-Estar e na Doença: Criança, Família 
e Comunidade 
 Em um texto de enfermagem pediátrica, um foco na doença é esperado. 
Crianças adoecem, e enfermeiras normalmente estão envolvidas ajudando-as 
a fi car bem. No entanto, não é sufi ciente preparar os estudantes de enferma-
gem para cuidar primordialmente de crianças doentes. Em primeiro lugar, 
a saúde é mais do que a ausência de doença. Ser saudável é ser completo, 
mente, corpo e espírito. A maior parte da primeira metade do livro, portanto, 
é dedicada a discussões que promovem o bem-estar físico, emocional, psicos-
social, mental e espiritual. Muita ênfase é dada à orientação antecipada dos 
pais para prevenir acidentes ou doenças em seus fi lhos. Em segundo lugar, 
os cuidados de saúde são, mais do que nunca, centrados na prevenção. 
Os objetivos estabelecidos no relatório Healthy People 2020 estabelecem 
claramente uma agenda de cuidados de saúde em que as soluções para os 
problemas médicos e sociais residem em estratégias preventivas. Em terceiro 
lugar, os cuidados de saúde estão se deslocando dos centros de cuidados 
intensivos para a comunidade, domicílio, centros de curta permanência 
e clínicas. As enfermeiras devem estar preparadas para atuar em todos os 
ambientes e, a fi m de serem bem-sucedidas, devem compreender a fi siopa-
tologia, o diagnóstico e o tratamento das condições de saúde. Os cuidados 
de enfermagem competentes advêm desse conhecimento e são reforçados 
por uma consciência do desenvolvimento da infância, da dinâmica familiar 
e das habilidades de comunicação.  

  Cuidados de Enfermagem 
 Embora este texto incorpore informações de inúmeras disciplinas (medi-
cina, fi siopatologia, farmacologia, nutrição, psicologia, sociologia), sua 
principal fi nalidade é orientar sobre cuidados de enfermagem a crianças e 
famílias. As discussões sobre todos os transtornos são fi nalizadas com uma 
seção de Abordagem do Cuidado de Enfermagem. Além disso, 14 planos 
de cuidado estão incluídos. Tomados em conjunto, cobrem os cuidados 
de enfermagem para muitas doenças, distúrbios e condições da infância. 
Os propósitos dos planos de cuidado, como todas as outras características 
do livro, são ensinar e transmitir informações. Eles incluem diagnósticos 
de enfermagem atuais aprovados pela North American Nursing Diagnosis 
Association (NANDA) International que oferecem um suporte potencial 
em problemas de saúde. Para cada diagnóstico, defi nindo características, 
são apresentados resultados adequados do paciente e seleção de possíveis 
intervenções apropriadas. Os planos de cuidados são idealizados para 
estimular o pensamento crítico e incentivar o aluno a individualizar os 
resultados e as intervenções para a criança em vez de fornecer uma imagem 
extensa de todos os diagnósticos de enfermagem, resultados e intervenções 
para cada doença ou condição.  

  Cuidado Culturalmente Competente 
 O aumento da diversidade cultural exige que as enfermeiras que cuidam de 
crianças e de suas famílias desenvolvam conhecimentos especializados no 
cuidado de crianças de diversas origens. Os cuidados de enfermagem cul-
turalmente competentes exigem mais do que adquirir conhecimento sobre 
grupos étnicos e culturais. Abrange não apenas a consciência da infl uência 
da cultura sobre a criança e família, mas também a capacidade de intervir 
de forma apropriada e efi caz. A enfermeira deve desenvolver competências 
objetivas para se concentrar nas características culturais da criança, da 
família e da comunidade. As enfermeiras devem conhecer as suas origens 
culturais pessoais únicas a fi m de compreender como elas contribuem para 
a comunicação transcultural. A importância de um ambiente de cuidados 
interculturais deve ser considerada ao se proverem cuidados clínicos de 
enfermagem a famílias culturalmente diversas. Esta edição fornece numero-
sas experiências de aprendizagem que analisam a comunicação intercultural, 
a avaliação e interpretação culturais e as intervenções de enfermagem apro-
priadas.  

  O Papel Importante da Pesquisa e da Prática Baseada 
em Evidências 
 Esta décima edição é o produto de uma extensa revisão da literatura publica-
da desde a última revisão do livro. Muitos leitores e pesquisadores passaram 
a confi ar nas extensas referências que refl etem contribuições signifi cativas de 
um amplo grupo de profi ssionais. Para garantir que a informação é precisa e 
atual, a maioria das citações tem menos de 5 anos, e quase todos os capítulos 
têm inserções datadas dentro de 1 ano da publicação. Este livro refl ete a arte 
e a ciência da enfermagem pediátrica. Um objetivo central em cada revisão 
é fundamentar o cuidado na pesquisa, e não na tradição. A prática baseada 
em evidências produz resultados quantifi cáveis que as enfermeiras podem 
utilizar para validar seu papel singular no sistema de saúde. Ao longo do 
livro, os quadros Prática Baseada em Evidências refl etem a importância da 
ciência do cuidado de enfermagem.      
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 Muito esforço tem sido direcionado no sentido de tornar este livro fácil 
de ensinar e, mais importante, fácil de aprender. Nesta edição, foram 
incluídos os seguintes recursos para benefi ciar educadores, estudantes 
e profi ssionais da saúde. 

 Os quadros de  CUIDADOS ATRAUMÁTICOS  enfatizam a impor-
tância de fornecer assistência competente sem causar sofrimento físico 
e psicológico indevido. Embora muitos dos quadros forneçam sugestões 
para controlar a dor, os cuidados atraumáticos também consideram 
abordagens para promover a autoestima e prevenir constrangimentos. 

    Os quadros  FOCO NA COMUNIDADE  abordam questões que se 
expandem para a comunidade, como aumentar os índices de imuniza-
ção, prevenir o envenenamento por chumbo e diminuir o tabagismo 
entre os adolescentes. 

  OS ESTUDOS DE CASO DE PENSAMENTO CRÍTICO  desafi am 
a enfermeira a examinar as evidências, considerar as suposições, esta-
belecer prioridades e avaliar perspectivas alternativas em relação a cada 
situação do paciente. As respostas aos estudos de caso são fornecidas 
no fi nal do livro-texto. 

    Os quadros  CONSIDERAÇÕES CULTURAIS  integram conceitos 
de cuidados culturalmente sensíveis ao longo do texto. A ênfase está 
na aplicação clínica da informação, quer se concentre no treinamento 
esfi ncteriano, quer na circuncisão masculina ou feminina. 

     ALERTAS PARA MEDICAMENTO  destacam importantes preo-
cupações quanto à segurança de medicamentos para uma melhor abor-
dagem terapêutica. 

    Os quadros de  ABORDAGEM DE EMERGÊNCIA  são marcados 
por etiquetas coloridas, permitindo ao leitor localizar rapidamente 
intervenções para situações críticas. 

 Os quadros  TRADUÇÃO DE EVIDÊNCIA NA PRÁTICA  foram 
atualizados nesta edição para concentrar a atenção do leitor na aplicação 
de ambos os processos, investigação e pensamento crítico, para apoiar 
e orientar os resultados dos cuidados de enfermagem. Os quadros de 
prática baseada em evidências incluem competências QSEN e fornecem 
resultados quantifi cáveis que as enfermeiras podem utilizar para validar 
seu papel singular no sistema de saúde. 

    Os quadros  CUIDADO CENTRADO NA FAMÍLIA  apresentam 
questões de especial importância para famílias com crianças que tenham 
uma doença em particular. Esse recurso é um outro método para des-
tacar as necessidades ou preocupações das famílias que devem ser abor-
dadas quando são fornecidos cuidados centrados na família. 

    Os recursos de  ALERTA PARA A ENFERMAGEM  chamam a 
atenção do leitor para considerações que, se ignoradas, podem levar 
a uma situação de degradação ou emergência. Os principais dados 
de avaliação, fatores de risco e sinais de perigo estão entre os tipos de 
informação incluídos. 

    As  DIRETRIZES PARA O CUIDADO DE ENFERMAGEM  resu-
mem importantes intervenções de enfermagem para uma variedade de 
situações e condições. 

    O  PLANO DE CUIDADO DE ENFERMAGEM  inclui os mais 
recentes diagnósticos de enfermagem da NANDA e características defi -
nidoras associadas (sinais e sintomas) que auxiliam a enfermeira na 
validação do diagnóstico de enfermagem selecionado. Intervenções de 
enfermagem selecionadas e Classifi cação das Intervenções de Enferma-
gem são terminologias destinadas a orientar o aluno para individualizar 
os cuidados à criança e à família. A inclusão de NOVOS estudos de caso 
que discutem cenários clínicos permite ao aluno visualizar como o plano 
de cuidados se desenvolve à medida que a situação clínica evolui. 

    Os quadros de  PROCESSO DE ENFERMAGEM  agilizam a infor-
mação do processo de enfermagem sobre as principais doenças e con-
dições para fácil identifi cação. 

 As observações com  DICA PARA A ENFERMAGEM  apresentam 
informações úteis de natureza não emergencial que tornam os pacientes 
mais confortáveis e o trabalho da enfermeira mais fácil. 

  RESULTADOS DE QUALIDADE PARA O PACIENTE  são adicio-
nados ao longo do texto para fornecer uma estrutura capaz de medir o 
desempenho do cuidado de enfermagem. Medidas sensíveis de resul-
tados de enfermagem são integradas aos resultados dos indicadores 
utilizados durante todo o livro. 

    Os quadros  FOCO DE PESQUISA  revisam, de forma concisa, as 
novas evidências acerca de importantes tópicos. 

    Os  ALERTAS DE SEGURANÇA  destacam a segurança do paciente 
como parte da iniciativa QSEN para melhores resultados dos cuidados 
de enfermagem. 

  Numerosos dispositivos pedagógicos das edições anteriores que 
aprimoram a aprendizagem dos alunos foram mantidos: 
   •     Um   DESIGN    COLORIDO  funcional e atraente melhora visualmente 

a organização de cada capítulo, bem como as características especiais.  
  •     Um  ÍNDICE  detalhado e com referências cruzadas permite que os 

leitores acessem rapidamente as discussões.  
  •      PALAVRAS-CHAVE  são destacadas ao longo de cada capítulo para 

reforçar a aprendizagem dos alunos.  
  •     Centenas de  TABELAS  e  QUADROS  destacam conceitos-chave e 

intervenções de enfermagem.  
  •     Muitas  FOTOGRAFIAS COLORIDAS  são novas, e os desenhos 

anatômicos são fáceis de seguir, com a cor utilizada apropriadamente 
para ilustrar aspectos importantes, como o sangue saturado e des-
saturado. Como exemplo, as ilustrações coloridas do coração no 
 Capítulo 23  mostram claramente os defeitos cardíacos congênitos e 
as alterações hemodinâmicas associadas.      

  C A R A C T E R Í S T I C A S  E S P E C I A I S 
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38

     CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

  FUNDAMENTOS DO CRESCIMENTO 
E DO DESENVOLVIMENTO 
 O crescimento e o desenvolvimento, em geral referidos como uma unidade, 
expressam a soma de muitas alterações que ocorrem durante o ciclo de vida 
de um indivíduo. O desenvolvimento completo é um processo dinâmico que 
engloba diversas dimensões inter-relacionadas: 
   Crescimento  — aumento no número e tamanho de células à medida que elas 

se dividem e sintetizam novas proteínas; resulta em aumento do tamanho 
e do peso do todo ou de qualquer uma de suas partes  

   Desenvolvimento  — uma alteração e expansão graduais; avanço a partir dos 
estágios menos para os mais avançados de complexidade; o surgimento 
e a expansão das capacidades do indivíduo por meio do crescimento, 
amadurecimento e aprendizado  

   Amadurecimento  — aumento na competência e capacidade de adaptação; 
envelhecimento; em geral usado para descrever uma alteração qualitativa; 
mudança na complexidade de uma estrutura tornando possível a tal 
estrutura começar a desempenhar função; desempenhar função em um 
nível mais elevado  

   Diferenciação  — processos por meio dos quais as células e estruturas iniciais 
são sistematicamente modifi cadas e alteradas até alcançar propriedades 
físicas e químicas específi cas e características; algumas vezes termo usado 
para descrever a tendência de geral para específi co; desenvolvimento a 
partir de atividades e funções mais simples para aquelas mais complexas    
 Todos esses processos encontram-se inter-relacionados, são simultâneos 

e contínuos; nenhum ocorre separadamente dos outros. Os processos depen-
dem de uma sequência de infl uências endócrinas, genéticas, constitucionais, 
ambientais e nutricionais ( Seidel, Ball, Dains, et al., 2007 ). O corpo da 
criança torna-se maior e mais complexo; a personalidade simultaneamente 
expande-se em escopo e complexidade. Em termos simples, o crescimento 
pode ser visto como uma alteração   quantitativa  , ao passo que o desenvol-
vimento, como uma alteração   qualitativa  . 

  Estágios do Desenvolvimento 
 A maioria dos especialistas no campo do desenvolvimento infantil classifi ca o 
crescimento e o comportamento infantis em três faixas etárias aproximadas 
ou em termos que descrevem as características de um período etário do 
desenvolvimento. Os intervalos de idade desses estágios são arbitrários 
porque não levam em consideração diferenças individuais e não podem ser 
aplicados a todas as crianças com qualquer grau de precisão. A classifi cação, 
de fato, proporciona um meio conveniente de descrever as características 
associadas à maioria das crianças em períodos quando surgem as alterações 
de desenvolvimento distintivas e marcos específi cos do desenvolvimento 
devem ser alcançados. (Um   marco do desenvolvimento   é um conjunto 
de habilidades e de competências específi cas a cada estágio do desenvolvi-
mento que as crianças precisam alcançar ou dominar para desempenharem 

funções de modo efetivo dentro de seu ambiente.) Também é importante 
que as enfermeiras saibam que existem problemas de saúde característicos 
relacionados com cada fase importante do desenvolvimento. A sequência de 
períodos e subperíodos etários descritivos que são usados aqui e elaborados 
em capítulos subsequentes está relacionada no  Quadro 3-1   .  

  Padrões de Crescimento e Desenvolvimento 
 Existem padrões defi nidos e previsíveis no crescimento e desenvolvimento 
que são contínuos, ordenados e progressivos. Tais padrões, ou tendências, 
são universais e básicos para todos os seres humanos, porém, cada pessoa 
alcança esses padrões de um modo e em um período únicos a tal indivíduo. 

  Tendências Direcionais 
 O crescimento e o desenvolvimento procedem em direções ou gradientes 
regulares e relacionados e refl etem o desenvolvimento e o amadurecimento 
de funções neuromusculares ( Fig. 3-1   ). O primeiro padrão é a direção 
  cefalocaudal   ou   cabeça aos pés  . A extremidade cefálica do organismo desen-
volve-se primeiramente e é grande e complexa, ao passo que a extremidade 
inferior é pequena e simples e ganha forma em um período posterior. A 
evidência física dessa tendência é maior durante o período antes do nas-
cimento, porém, também se aplica ao desenvolvimento comportamental 
pós-natal. Os bebês alcançam o controle da cabeça antes de terem controle 
do tronco e dos membros, mantêm as costas eretas antes de fi carem de pé, 
usam os olhos antes das mãos, e ganham controle das mãos antes de con-
trolarem os pés. 

 A segunda tendência,   proximodistal   ou   próximo-distante  , aplica-se ao 
conceito de linha média para periferia. Uma ilustração facilmente percebível 
consiste no desenvolvimento embrionário inicial dos botões dos membros, 
que é seguido por dedos e artelhos rudimentares. Em lactentes, o controle 
do ombro precede o domínio das mãos; a mão inteira é usada como uma 
unidade antes de os dedos poderem ser manipulados, e o sistema nervoso 
central desenvolve-se mais rapidamente que o sistema nervoso periférico. 

 Essas tendências ou padrões são bilaterais e mostram-se simétricos — 
cada lado desenvolve-se na mesma direção e na mesma velocidade que o 
outro. Para algumas das funções neurológicas, essa simetria é apenas externa 
por causa da diferenciação unilateral de função em um estágio precoce do 
desenvolvimento pós-natal. Por exemplo, na idade de aproximadamente 5 
anos, as crianças demonstram uma preferência decidida pelo uso de uma 
mão e não da outra, embora anteriormente qualquer uma fosse usada. 

 A terceira tendência,   diferenciação  , descreve o desenvolvimento a partir 
de operações simples para atividades e funções mais complexas, a partir de 
padrões amplos e globais de comportamento para padrões refi nados, mais 
específi cos. Todas as áreas de desenvolvimento (física, cognitiva, social e 
emocional) procedem nessa direção. Por meio do processo de desenvol-
vimento e de diferenciação, as células embrionárias iniciais com funções 
indiferenciadas vagas evoluem até um organismo bastante complexo com-
posto por células, tecidos e órgãos altamente especializados e diversifi cados. 
O desenvolvimento generalizado precede desenvolvimento específi co ou   

   3 
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especializado; movimentos musculares aleatórios grosseiros ocorrem antes 
do controle muscular fi no.  

  Tendências Sequenciais 
 Em todas as dimensões do crescimento e do desenvolvimento, existe uma 
sequência previsível definida, com todas as crianças atravessando cada 
estágio. Por exemplo, elas se arrastam antes de engatinharem, engatinham 
antes de fi carem de pé e fi cam de pé antes de caminharem. Facetas posteriores 
da personalidade são construídas sobre uma base inicial de confi ança. A 
criança balbucia, a seguir forma palavras e, fi nalmente, frases; a escrita evolui 
a partir de garatujas.  

  Ritmo do Desenvolvimento 
 Embora o desenvolvimento tenha uma ordem precisa e fi xa, ele não evolui 
no mesmo ritmo ou velocidade. Existem períodos de crescimento acelerado 
e períodos de crescimento desacelerado tanto no crescimento corporal total 
quanto no crescimento de subsistemas. Nem todas as áreas de desenvolvi-
mento progridem no mesmo ritmo. Quando ocorre um estirão em uma área 
(p.ex., motora grosseira), podem ocorrer avanços mínimos em habilidades 
de linguagem, motoras fi nas ou sociais. Após a habilidade motora grossa ser 
alcançada, o foco se desviará para outra área de desenvolvimento. O rápido 
crescimento antes e após o nascimento gradualmente estabiliza ao longo da 
primeira infância. O crescimento é relativamente lento durante o período 
médio da infância, aumenta acentuadamente no início da adolescência e 
estabiliza no início da vida adulta. Cada criança cresce em seu próprio ritmo. 
São observadas diferenças distintas entre crianças conforme elas alcançam 
marcos do desenvolvimento.

 

  DICA PARA A ENFERMAGEM        As pesquisas sugerem que 
o crescimento normal, particularmente a altura em lactentes, pode 
ocorrer em estirões breves (possivelmente até de 24 horas) que pontuam 
longos períodos nos quais nenhum crescimento mensurável ocorre. 
Os pesquisadores observaram diferenças entre os sexos, com as meninas 
crescendo em comprimento durante a semana em que elas ganham peso 
e os meninos crescendo na semana após um ganho de peso signifi cativo. 
Os padrões de liberação de hormônio do crescimento específi co ao sexo 
podem coordenar a composição corporal, o ganho de peso e o crescimento 
linear ( Lampl, Johnson e Frongillo, 2001 ;  Lampl, Thompson e Frongillo, 2005 ). 
Ademais, os achados indicam um padrão de crescimento oscilante ou 
em saltos, que não segue um ciclo regular e pode ocorrer após períodos 
“quietos” que perduram por até 4 semanas.   

   

  Períodos Sensíveis 
 Existem momentos limitados durante o processo de crescimento quando o 
organismo interage com um ambiente particular de uma maneira especí-
fi ca. Os períodos denominados   crítico  ,   sensível  ,   vulnerável   e   ideal   são os 
momentos na vida de um organismo quando ele se encontra mais suscetível 
a infl uências positivas ou negativas. 

 A qualidade das interações durante esses períodos sensíveis determina 
se os efeitos sobre o organismo serão benéfi cos ou nocivos. Por exemplo,   

  QUADRO 3-1      Períodos Etários 
de Desenvolvimento     

  Período Pré-Natal — Da Concepção ao Nascimento 

     Germinativo:  Da concepção até cerca de 2 semanas de vida  
   Embrionário:  2 a 8 semanas de vida  
   Fetal:  8 a 40 semanas de vida (nascimento)  
  Um rápido índice de crescimento e dependência total fazem desse período um dos 
mais cruciais no processo de desenvolvimento. A relação entre saúde materna e 
certas manifestações no neonato enfatiza a importância de cuidados pré-natais 
adequados para a saúde e o bem-estar do lactente.     

  Período da Lactância — Do Nascimento aos 12 Meses de Vida 

     Neonatal:  Do nascimento até 27 ou 28 dias de vida  
   Lactância:  Entre 1 até cerca de 12 meses de vida  
  O período da lactância é um período de desenvolvimento motor, cognitivo e social 
rápido. Por meio de mutualismo com o cuidador (pai/mãe), o lactente estabelece 
uma confi ança básica no mundo e a fundação para relacionamentos interpessoais 
futuros. O primeiro mês de vida, crítico, embora parte do período da lactância, com 
frequência é diferenciado do restante por causa dos importantes ajustes físicos à 
existência extrauterina e do ajuste psicológico do genitor.     

  Início da Infância — 1 a 6 Anos de Vida 

      Toddler   :  1 a 3 anos de vida  
   Pré-escola:  3 a 6 anos  
  Esse período, que se estende desde quando as crianças alcançam a locomoção ereta 
até elas entrarem na escola, caracteriza-se por intensa atividade e descoberta. É um 
período de desenvolvimento físico e de personalidade acentuado. O desenvolvimento 
motor avança de modo constante. As crianças nessa idade adquirem linguagem 
e relacionamentos sociais mais amplos, aprendem padrões de papel, ganham auto-
controle e domínio, desenvolvem conscientização de dependência e independência 
cada vez mais e começam a desenvolver um autoconceito.     

  Mesoinfância— 6 a 11 ou 12 Anos de Vida 

    Frequentemente denominado  idade escolar,  esse período de desenvolvimento é 
aquele em que a criança é direcionada para fora do grupo familiar e concentrada 
no mundo mais amplo das relações com os colegas. Ocorre um avanço constante no 
desenvolvimento físico, mental e social, com ênfase no desenvolvimento de compe-
tências de habilidades. A cooperação social e o começo do desenvolvimento moral 
assumem mais importância com relevância para estágios posteriores da vida. É um 
período crítico no desenvolvimento do autoconceito.     

  Final da Infância — 11 a 19 Anos 

     Pré-púbere:  10 a 13 anos  
   Adolescência:  13 a aproximadamente 18 anos  
  O período turbulento de amadurecimento e alterações rápidas conhecido como 
 adolescência  é considerado um período de transição que tem início quando começa 
a puberdade e se estende até o ponto de entrada no mundo adulto — em geral, 
o término do Ensino Médio. O amadurecimento biológico e da personalidade é 
acompanhado por turbulências físicas e emocionais, e existe uma redefinição 
do autoconceito. No fi nal do período da adolescência, o indivíduo jovem começa 
a internalizar todos os valores aprendidos anteriormente e a se concentrar na 
identidade individual, e não na identidade de grupo.       

 FIG 3-1      Tendências direcionais no crescimento.   
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o amadurecimento fi siológico do sistema nervoso central é infl uenciado pela 
adequação e  timing  de contribuições vindas do ambiente, como estímulos 
e nutrição. Os primeiros 3 meses de vida pré-natal constituem um período 
sensível sobre o crescimento físico do feto. 

 O desenvolvimento psicossocial também mostra ter períodos sensíveis 
quando um evento no ambiente tem infl uência máxima sobre a personalida-
de em desenvolvimento. Por exemplo, ocorre socialização primária durante 
o primeiro ano, quando o bebê estabelece as primeiras ligações sociais e 
também uma confi ança básica no mundo. Uma relação afetuosa e consis-
tentemente responsiva com uma fi gura parental é extremamente importante 
para uma personalidade saudável. O mesmo conceito poderia ser aplicado à 
prontidão para habilidades de aprendizagem, como o treinamento do uso do 
vaso sanitário ou a leitura. Nesses casos, parece haver um momento oportuno 
quando a habilidade é mais efi cientemente aprendida.   

  Diferenças Individuais 
 Cada criança cresce em sua própria maneira única e pessoal. A sequência 
de eventos é previsível; o momento exato, não. Os índices de crescimento 
variam, e as avaliações são defi nidas em termos de amplitudes a fi m de per-
mitir diferenças individuais. Períodos de crescimento rápido, como o estirão 
de crescimento púbere, podem começar mais cedo ou mais tarde em algumas 
crianças em comparação com outras. As crianças podem crescer rápida ou 
lentamente durante o estirão e podem terminar antes ou depois de outras. 
O gênero é um fator de infl uência porque as meninas parecem ser mais 
adiantadas no crescimento fi siológico em todas as idades.   

  CRESCIMENTO BIOLÓGICO E DESENVOLVIMENTO 
FÍSICO 
 À medida que as crianças crescem, suas dimensões externas se alteram. 
Essas mudanças são acompanhadas por alterações correspondentes na 
estrutura e na função de órgãos internos e tecidos, refl etindo a aquisição 
gradual de competência fi siológica. Cada parte tem sua própria velocidade 
de crescimento, que pode estar diretamente relacionada com alterações no 
tamanho da criança (p.ex., frequência cardíaca). O crescimento da mus-
culatura esquelética aproxima-se daquele do corpo inteiro; tecidos cerebrais, 
linfoides, suprarrenais e reprodutivos seguem padrões individuais e distintos 
( Fig. 3-2   ). Quando o défi cit de crescimento tem uma causa secundária, como 
uma doença grave ou desnutrição aguda, a recuperação da doença ou o 
estabelecimento de uma dieta adequada produzirá uma aceleração intensa 
da velocidade de crescimento que, em geral, se mantém até que o padrão de 
crescimento individual da criança seja retomado. 

  Proporções Externas 
 As variações no índice de crescimento de diferentes tecidos e sistemas de 
órgãos produzem alterações importantes nas proporções corporais durante 
a infância. A tendência cefalocaudal de desenvolvimento é mais evidente no 
crescimento corporal total conforme indicado por essas alterações. Durante 
o desenvolvimento fetal, a cabeça é a parte do corpo com o crescimento mais 
rápido, e, aos 2 meses de gestação, a cabeça constitui 50% do comprimento 
corporal total. Durante a lactância, o crescimento do tronco predomina; 
as pernas são a parte de crescimento mais rápido durante a infância; na 
adolescência, o tronco novamente se alonga. Em bebês recém-nascidos, 
os membros inferiores constituem um terço do comprimento corporal 
total, porém, apenas 15% do peso corporal total; em adultos, os membros 
inferiores constituem 50% da altura corporal total e 30% ou mais do peso 
corporal total. Conforme o crescimento segue, o ponto médio nas avaliações 
cabeça-artelho gradualmente desce a partir de um nível junto ao umbigo ao 
nascimento até o nível da sínfi se pubiana na maturidade.  

  Determinantes Biológicos do Crescimento 
e do Desenvolvimento 
 O aspecto mais proeminente da infância e da adolescência é o crescimento 
físico ( Fig. 3-3   ). Ao longo do desenvolvimento, diversos tecidos no cor-
po sofrem alterações em termos de crescimento, composição e estrutura. 

Em alguns tecidos, as alterações são contínuas (p.ex., crescimento ósseo e 
dentição); em outros, ocorrem alterações signifi cativas em estágios espe-
cífi cos (p.ex., surgimento de características sexuais secundárias). Quando 
essas aferições são comparadas com normas padronizadas, a evolução do 
desenvolvimento de uma criança pode ser determinada com um alto grau 
de confi ança ( Tabela 3-1   ). O crescimento em crianças com síndrome de 
Down é diferente daquele em outras crianças. As crianças com a síndrome 
apresentam velocidade mais lenta de crescimento entre 6 meses e 3 anos 
e depois de novo na adolescência. A puberdade ocorre mais precocemen-
te, e essas crianças alcançam uma estatura mais baixa. Essa população de 
pacientes é usuária frequente do sistema de cuidados da saúde, usualmente 
com múltiplos provedores, e se benefi cia do uso do gráfi co de crescimento   

 FIG 3-3      Ocorrem alterações dramáticas nas proporções corporais 
durante a infância.   
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 FIG 3-2      Índices de crescimento para o corpo como um todo e três tipos 
de tecidos.  Geral  — corpo como um todo; dimensão externa; e sistemas 
respiratório, digestivo, renal, circulatório e musculoesquelético.  Linfoide  
— timo, linfonodos e massas de linfonodos intestinais.  Neural  — cérebro, 
dura-máter, medula espinal, aparelho óptico e dimensões da cabeça. 
 (   Jackson, Patterson e Harris, 1930   ) .      (Dados de Jackson JA, Patterson 
DG, Harris RE:  The measurement of man,  Minneapolis, 1930, University 
of Minnesota Press.)  
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da síndrome de Down para monitorar seu crescimento ( Cronk, Crocker, 
Pueschel et al., 1988 ;  Myrelid, Gustafsson, Ollars et al., 2002 ). 

 O   crescimento linear  , ou   altura  , ocorre quase que totalmente como 
consequência do crescimento esquelético e é considerado uma medida 
estável do crescimento geral. O crescimento na altura não é uniforme ao 
longo da vida e cessa quando o amadurecimento do esqueleto está com-
pleto. O índice máximo de crescimento em comprimento ocorre antes do 
nascimento; porém, os neonatos continuam a crescer sob um índice rápido, 
porém mais lento.

 

  DICA PARA A ENFERMAGEM        Duplique a altura da criança aos 2 
anos de vida a fi m de estimar a altura que ela terá quando adulta.   

  
 Ao nascimento, o   peso   é mais variável que a altura, e é, em grande parte, 

um refl exo do ambiente intrauterino. O neonato mediano pesa entre 3.175 
a 3.400 g (7 a 7,5 libras). Em geral, o peso ao nascimento duplica com 4 a 
7 meses de vida e triplica no fi nal do primeiro ano. Com 2 anos a 2½ de 
vida, o peso ao nascimento, em geral, quadruplica. Após esse ponto, o índice 
“normal” de ganho de peso, assim como o crescimento na altura, assume 
um aumento anual fi xo de aproximadamente 2 a 2.75 kg (4,4 a 6 libras) por 
ano até o estirão de crescimento do adolescente. 

 Tanto os determinantes da   idade óssea   quanto o estado da   dentição   são 
usados como indicadores do desenvolvimento. Como ambos são discutidos 
em outro local, nenhum dos dois será aprofundado aqui (seção seguinte; 
 Cap. 11  e  Cap. 12 ).  

  Crescimento Esquelético e Amadurecimento 
 A medida mais precisa do desenvolvimento geral é a   idade óssea   ou   esque-
lética  , que é a determinação radiológica do amadurecimento ósseo. A idade 
esquelética mostra correlação mais íntima com outros parâmetros da matu-
ridade fi siológica (p.ex., início da menarca) que com a idade cronológica ou 
a altura. A idade óssea é determinada ao se comparar a mineralização dos 
centros de ossifi cação e a evolução da forma óssea com padrões relacionados 
com a idade. 

 A formação do osso tem início durante o segundo mês de vida fetal, 
quando sais de cálcio são depositados na substância intercelular (matriz) 

formando primeiramente cartilagem calcifi cada e, depois, osso verdadeiro. 
A formação óssea exibe algumas diferenças. Em ossos pequenos, o osso 
continua a se formar no centro, e cartilagem continua a ser depositada nas 
superfícies. Em ossos longos, a ossifi cação tem início na   diáfi se   (porção 
central longa do osso) e continua na   epífi se   (porções terminais do osso). 
Entre a diáfi se e a epífi se, uma   placa de cartilagem epifi sária   (ou   placa de 
crescimento  ) une-se à diáfi se por meio de colunas de tecido esponjoso, a 
  metáfi se  . O crescimento ativo no comprimento ocorre na placa de cres-
cimento epifi sária. Interferências nesse local de crescimento por conta de 
traumatismo ou de infecção podem resultar em deformidade. 

 Os primeiros centros de ossifi cação surgem em embriões com 2 meses de 
vida; e ao nascimento, o número é de cerca de 400, cerca de 50% do número 
na maturidade. Novos centros surgem a intervalos regulares durante o perío-
do de crescimento e proporcionam a base para a avaliação da idade óssea. 
No período pós-natal, os primeiros centros que surgem (aos 5 a 6 meses de 
vida) são aqueles dos ossos capitato e hamato no pulso. Por conseguinte, 
radiografi as da mão e do pulso proporcionam as áreas mais úteis para ras-
trear a determinação da idade esquelética, especialmente antes dos 6 anos. 
Esses centros aparecem mais precocemente em meninas que em meninos. 

 As enfermeiras precisam entender que os ossos em crescimento das 
crianças possuem muitas características únicas. Fraturas ósseas ocorren-
do na placa de crescimento podem ser difíceis de serem diagnosticadas e 
podem infl uenciar signifi cativamente o crescimento e o desenvolvimento 
subsequentes ( Urbanski e Hanlon, 1996 ). Os fatores que podem infl uenciar 
os índices e os tipos de lesão musculoesquelética em crianças e adolescentes 
incluem ( Caine, DiFiori e Maffulli, 2006 ;  Kaczander, 1997 ): 
  •     Equipamentos esportivos para crianças com menos proteção  
  •     Ênfase menor no condicionamento, especialmente a fl exibilidade  
  •     Em adolescentes, as fraturas, as quais são mais comuns que rupturas de 

ligamentos devido ao rápido índice de crescimento da zona de hiper-
trofi a fi seal (segmento de osso tubular relacionado principalmente com 
o crescimento)     

  Amadurecimento Neurológico 
 Diferentemente de outros tecidos corporais, que crescem rapidamente 
após o nascimento, o sistema nervoso cresce proporcionalmente com 
mais rapidez antes do nascimento. Ocorrem dois períodos de crescimento   

 TABELA 3-1      Tendências Gerais na Estatura e Ganho de Peso durante a Infância  

Grupo Etário Peso  *  Altura  *  

Do nascimento aos 6 meses de vida Ganho semanal: 140 a 200 g Ganho mensal: 2,5 cm
O peso ao nascimento dobra ao fi nal de 4 a 7 meses  †  

Entre 6 meses e 12 meses de vida Ganho de peso: 85 a 140 g Ganho mensal: 1,25 cm
O peso ao nascimento triplica no fi nal do primeiro ano O comprimento ao nascimento aumenta em cerca de 50% ao fi nal 

do primeiro ano

Entre 1 e 3 anos de vida O peso ao nascimento quadruplica aos 2½ anos Altura aos 2 anos de idade é  ≈  50% da altura adulta fi nal
Ganho durante o segundo ano: cerca de 12 cm
Ganho durante o terceiro ano: cerca de 6 a 8 cm

Idade pré-escolar Ganho anual: 2 a 3 kg O comprimento ao nascimento duplica aos 4 anos
Ganho anual: 5 a 7,5 cm

Crianças em idade escolar Ganho anual: 2 a 3 kg Ganho anual após 7 anos de vida: 5 cm
O comprimento triplica com cerca de 13 anos de idade

Estirão de Crescimento da Puberdade

Sexo feminino: 10 a 14 anos Ganho de peso: 7 a 25 kg
Média: 17,5 kg

Ganho de altura: 5 a 25 cm;  ≈  95% da altura alcançada na fase adulta 
no início da menarca ou na idade esquelética de 13 anos

Média: 20,5 cm

Sexo masculino: 11 a 16 anos Ganho de peso: 7 a 30 kg
Média: 23,7 kg

Ganho de altura: 10 a 30 cm;  ≈  95% da altura alcançada na maturidade 
na idade esquelética de 15 anos

Média: 27,5 cm

  *  Ganho anual de altura e peso para cada grupo etário representa estimativas médias com base em diversas fontes.  
  †  Jung FE, Czajka-Narins DM: Birth weight doubling and tripling times: an updated look at the effects of birth weight, sex, race, and type of feeding,  Am J Clin 
Nutr  42(2):182–189, 1985.  
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rápido de células cerebrais durante a vida fetal: um aumento intenso no 
número de neurônios entre 15 e 20 semanas de gestação e outro aumento 
com 30 semanas, que se estende até um 1 ano de vida. O rápido cres-
cimento da lactância se mantém durante a primeira infância e, a seguir, 
desacelera até um índice mais gradual durante a fase tardia da infância 
e a adolescência. 

 O crescimento pós-natal consiste no aumento da quantidade de cito-
plasma ao redor do núcleo de células existentes, aumentando o número e 
a complexidade de comunicação com outras células, bem como o avanço 
de seus axônios periféricos a fi m de acompanhar as dimensões corporais 
em expansão. Isso permite movimento e comportamento cada vez mais 
complexos. Alterações neurofi siológicas também proporcionam a base para 
o desenvolvimento da linguagem, do aprendizado e do comportamento. 
O desenvolvimento neurológico ou eletroencefalográfi co algumas vezes é 
empregado como um indicador de idade de amadurecimento nas primeiras 
semanas de vida.  

  Tecidos Linfoides 
 Os tecidos linfoides contidos nos linfonodos, no timo, no baço, nas ton-
silas, nas adenoides e nos linfócitos sanguíneos seguem um padrão de 
crescimento diferente daquele de outros tecidos corporais. Esses tecidos 
linfoides são pequenos em relação ao tamanho corporal total, porém, 
estão bem desenvolvidos ao nascimento. Eles aumentam rapidamente, 
alcançando as dimensões do adulto aos 6 anos e continuam a crescer. 
Com cerca de 10 a 12 anos, alcançam um desenvolvimento máximo que é 
aproximadamente o dobro de seu tamanho quando adulto. Isso é sucedido 
por um declínio rápido, estabilizando nas dimensões do adulto ao fi nal 
da adolescência.  

  Desenvolvimento de Sistemas de Órgãos 
 Todos os tecidos e sistemas de órgãos sofrem alterações durante o desen-
volvimento. Algumas são surpreendentes; outras são sutis. Muitas têm 
implicações na avaliação e nos cuidados. Como a principal importância 
dessas alterações se relaciona com sua disfunção, as características de desen-
volvimento de diferentes sistemas e órgãos são discutidas ao longo deste 
livro conforme se relacionam com essas áreas. As características físicas e as 
alterações fi siológicas que variam com a idade estão incluídas em descrições 
em grupos etários.   

  ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS 
 As alterações fi siológicas que ocorrem em todos os órgãos e sistemas são dis-
cutidas à medida que se relacionam com disfunção. Outras alterações, como 
o pulso e a frequência respiratória e a pressão arterial, são parte integrante da 
avaliação física ( Cap. 4 ). Além disso, existem alterações nas funções básicas, 
o que inclui metabolismo, temperatura e padrões de sono e repouso. 

  Metabolismo 
 A taxa de metabolismo quando o organismo encontra-se em repouso 
(  taxa metabólica basal  ,   TMB  ) mostra uma alteração distintiva ao longo 
da infância. Mais alta em neonatos, a TMB relaciona-se intimamente com a 
proporção entre área superfi cial e massa corporal, que se altera conforme o 
corpo aumenta de tamanho. Em ambos os sexos, a proporção diminui pro-
gressivamente até a maturidade. A TMB é levemente mais alta em meninos 
em todas as idades, principalmente durante a pubescência, em comparação 
com meninas. 

 A taxa de metabolismo determina as necessidades calóricas da criança. 
A necessidade de energia basal de lactentes é de cerca de 108 kcal/kg de peso 
corporal e diminui até 40 a 45 kcal/kg na maturidade. As necessidades de 
água ao longo da vida permanecem a aproximadamente 1,5 ml/caloria 
de energia despendida. As necessidades de energia da criança variam conside-
ravelmente nas diferentes idades e de acordo com as circunstâncias diferentes. 
A necessidade de energia para constituir tecido diminui de modo constante 
com a idade, seguindo a curva de crescimento geral; no entanto, as neces-
sidades de energia variam com cada criança individualmente e podem ser 

consideravelmente mais elevadas. Durante períodos curtos (p.ex., durante 
exercícios extenuantes) e períodos mais prolongados (p.ex., enfermidade) 
as necessidades podem ser muito altas.

       ALERTA PARA A ENFERMAGEM 

 

  Cada grau de febre aumenta o metabolismo basal em 10%, com um aumento 
da necessidade hídrica correspondente.  

    

  Temperatura 
 A temperatura corporal, refl etindo o metabolismo, diminui ao longo do 
curso do desenvolvimento (terceira capa). A termorregulação é uma das 
respostas adaptativas mais importantes de lactentes durante a transição da 
vida intrauterina para a extrauterina. Em neonatos sadios, a hipotermia 
pode resultar em diversas consequências metabólicas negativas, como hipo-
glicemia, elevação dos níveis de bilirrubina e acidose metabólica. O cuidado 
pele-com-pele, também denominado  cuidado canguru,  é uma maneira 
efetiva de prevenir hipotermia neonatal em lactentes. O bebê despido, exceto 
pelo uso da fralda, é colocado sobre o tórax desnudo do genitor após o nas-
cimento, promovendo termorregulação e vínculo ( Galligan, 2006 ). Após a 
habilidade regulatória instável no período neonatal, a produção de calor 
declina de modo constante à medida que o lactente avança para a infância. 
Diferenças individuais de 0,3 °C são normais e, por vezes, uma criança nor-
malmente exibe uma temperatura incomumente alta ou baixa. Com início 
aos cerca de 12 anos, as meninas mostram uma temperatura que permanece 
relativamente estável, porém a temperatura em meninos continua a cair por 
mais alguns anos. O sexo feminino mantém a temperatura levemente acima 
daquela do sexo masculino por toda a vida. 

 Mesmo com a melhora da regulação da temperatura, os lactentes e as 
crianças pequenas são muito suscetíveis a fl utuações de temperatura. A 
temperatura corporal responde a alterações na temperatura ambiental e 
aumenta com exercícios ativos, choro e estresse emocional. Infecções podem 
causar um incremento maior e mais rápido da temperatura em lactentes e 
crianças pequenas que em crianças maiores. Em relação a peso corporal, o 
lactente produz mais calor por unidade que adolescentes. Consequentemen-
te, durante brincadeira ativa ou quando com excesso de roupas, o lactente 
ou a criança pequena está sujeita a se tornar hiperaquecida.  

  Sono e Repouso 
 O sono, uma função protetora em todos os organismos, permite o reparo 
e a recuperação de tecidos após atividade. Assim como na maioria dos 
aspectos do desenvolvimento, existe uma ampla variação entre crianças 
individualmente na quantidade e na distribuição de sono em diferentes ida-
des. À medida que as crianças amadurecem, ocorre uma alteração no tempo 
total dispendido no sono e na quantidade de tempo dispendido no sono 
profundo. 

 Os recém-nascidos dormem a maior parte do tempo que não é ocupado 
com alimentação e outros aspectos dos cuidados. À medida que os lactentes 
evoluem, o tempo total gasto com o sono diminui gradualmente, eles per-
manecem acordados por períodos mais longos e dormem mais à noite. Por 
exemplo, a extensão de um ciclo de sono aumenta de aproximadamente 50 
a 60 minutos em neonatos até aproximadamente 90 minutos em adoles-
centes ( Anders, Sadeh e Appareddy, 2005 ). Durante o período fi nal do 
primeiro ano, a maioria das crianças dorme a noite toda e tira uma ou duas 
sonecas durante o dia. Quando tem 12 a 18 meses de vida, a maioria das 
crianças já eliminou o segundo cochilo. Após 3 anos, as crianças em geral 
não dormem mais durante o dia, exceto em culturas em que um cochilo à 
tarde ou sesta seja costume. O tempo de sono declina levemente de 4 até 
10 anos e, a seguir, aumenta um pouco durante o estirão de crescimento 
da puberdade. 

 A qualidade do sono muda conforme a criança amadurece. À medida que 
as crianças se desenvolvem ao longo da adolescência, sua necessidade de sono 
não diminui, porém a sua oportunidade para dormir pode ser infl uenciada 
por agendas sociais, de atividades e acadêmicas.     
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  NUTRIÇÃO 
 A nutrição é provavelmente a influência individual mais importante 
sobre o crescimento. Fatores da dieta regulam o crescimento em todos 
os estágios de desenvolvimento, e seus efeitos são exercidos de muitas e 
complexas maneiras. Durante o rápido crescimento do período pré-natal, 
a má nutrição pode infl uenciar o desenvolvimento desde o momento da 
implantação do ovo até o nascimento. Durante a lactância e a infância, a 
demanda por calorias é relativamente grande, conforme evidenciado pelo 
rápido incremento tanto na estatura quanto no peso. Nesse momento, 
as necessidades proteicas e calóricas são mais elevadas que em qualquer 
outro período do desenvolvimento pós-natal. À medida que o índice de 
crescimento desacelera, com seu concomitante decréscimo no metabolis-
mo, existe uma redução correspondente das necessidades calóricas e 
proteicas. 

 O crescimento é desigual durante os períodos da infância entre a lactância 
e a adolescência, quando existem platôs e pequenos estirões de crescimento. 
O apetite das crianças fl utua em resposta a essas variações até o turbulento 
estirão de crescimento da adolescência, quando a nutrição adequada é 
extremamente importante; contudo, pode estar sujeito a muitas infl uências 
emocionais. A nutrição adequada está intimamente relacionada com a boa 
saúde ao longo da vida, e uma melhora geral na nutrição é evidenciada pelo 
aumento gradual no tamanho e no amadurecimento precoce das crianças 
neste século ( Quadro Foco na Comunidade ).

       FOCO NA COMUNIDADE 

 Escolhas Alimentares Saudáveis 

 

  Pesquisas recentes indicam que as novas receitas com teor reduzido em gordura 
em programas de almoço nas escolas são bem aceitas por crianças ( Matvien-
ko, 2007 ). No entanto, alimentos menos saudáveis ainda são encontrados com 
maior facilidade que os alimentos mais saudáveis nas escolas dos Estados 
Unidos ( Delva, O’Malley e Johnston, 2007 ).  

    

  TEMPERAMENTO 
 O  temperamento  é defi nido como “a maneira de pensar, se comportar ou 
reagir característica de um indivíduo” ( Chess e Thomas, 1999 ) e se refere 
ao modo pelo qual uma pessoa lida com a vida. Desde o nascimento, as 
crianças exibem diferenças individuais acentuadas na maneira que res-
pondem ao meio em que se encontram e a maneira pela qual as outras pes-
soas, particularmente os genitores, respondem a elas e às suas necessidades. 
Foi sugerida uma base genética para algumas diferenças no temperamento. 
Foram identifi cadas nove características de temperamento por meio de 
entrevistas com os pais ( Quadro 3-2   ). Temperamento refere-se a tendências 
comportamentais, não a atos comportamentais individuais. Não há impli-
cações de bom ou mau. A maioria das crianças pode ser colocada em uma 
dentre três categorias comuns com base em seu padrão geral de atributos 
de temperamento: 
   A criança tranquila:  As crianças fáceis de lidar têm o temperamento cons-

tante, são regulares e previsíveis em seus hábitos e apresentam uma 
abordagem positiva a novos estímulos. São abertas e adaptáveis a 
mudanças e mostram um humor de leve a moderadamente intenso e 
tipicamente positivo. Aproximadamente 40% das crianças encontram-se 
nessa categoria.  

   A criança difícil:  As crianças difíceis são muito ativas, irritáveis e irregu-
lares em seus hábitos. Respostas negativas são típicas e essas crianças 
precisam de um ambiente mais estruturado. Tais crianças adaptam-se 
lentamente a novas rotinas, novas pessoas e novas situações. As expres-
sões de humor em geral são intensas e basicamente negativas. Exibem 
períodos frequentes de choro, sendo que a frustração facilmente pro-
voca acessos de raiva violentos. Esse grupo representa cerca de 10% 
das crianças.  

   A criança de estimulação lenta:  As crianças de estimulação lenta quase sem-
pre reagem negativamente e com pouca intensidade a novos estímulos 
e, a menos que pressionadas, adaptam-se lentamente mediante contato 
repetido. Elas respondem com resistência apenas branda, porém passiva, 
a novidades ou mudanças na rotina. São inativas e temperamentais, mas 
exibem irregularidade apenas moderada nas funções. Quinze por cento 
das crianças demonstram esse padrão de temperamento.    
 Trinta e cinco por cento das crianças apresentam algumas das caracterís-

ticas de uma das categorias ou são inconsistentes em suas respostas com-
portamentais. Muitas crianças normais demonstram essa ampla variação de 
padrões comportamentais. 

  Importância do Temperamento 
 As observações indicam que as crianças que exibem padrão difícil ou o de 
estimulação lenta de comportamento são mais vulneráveis ao desenvolvi-
mento de problemas comportamentais no início da infância e na mesoin-
fância. Qualquer criança pode desenvolver problemas comportamentais 
se houver dissonância entre o temperamento da criança e o ambiente. As 
demandas para mudança e adaptação que estejam confl itantes com as capaci-
dades da criança podem se tornar excessivamente estressantes. No entanto, os 
especialistas enfatizam que não são os padrões de temperamento das crianças 
que as colocam sob risco; em vez disso, é o   grau de ajuste   entre as crianças e 
seu ambiente, especificamente seus genitores, que determina o grau de 
vulnerabilidade. Existe o potencial para desenvolvimento ideal quando as 
expectativas e as demandas ambientais se ajustam ao estilo individual de 
comportamento e à habilidade dos genitores de atravessar esse período 
( Chess e Thomas, 1999 ) ( Cap. 10 ).    

  DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE 
E DA FUNÇÃO COGNITIVA 

 A personalidade e as habilidades cognitivas desenvolvem-se em grande parte 
como o crescimento biológico — novas aquisições somam-se a habilidades 
previamente dominadas. Muitos aspectos dependem do crescimento e do 
amadurecimento físicos. Este texto não signifi ca um relato abrangente das 
múltiplas facetas da personalidade e do desenvolvimento do comportamento. 
Muitos aspectos são integrados ao desenvolvimento social e emocional da 
criança, em discussão adiante sobre diversos grupos etários. A  Tabela 3-2    
resume algumas das teorias de desenvolvimento.   

  QUADRO 3-2      Atributos do Temperamento     

     Atividade:  Nível de movimentação física durante atividade, como sono, alimenta-
ção, brincadeira, vestir-se e banhar-se  

   Ritmicidade:  Regularidade do momento das funções fi siológicas, como fome, 
sono, e eliminação  

   Aproximação-retraimento:  Natureza de respostas iniciais a um novo estímulo, 
como pessoas, situações, lugares, alimentos, brinquedos e procedimentos (Res-
postas de   aproximação   são positivas e são exibidas por atividade ou expressão; 
respostas de   retraimento   são expressões ou comportamentos negativos.)  

   Adaptabilidade:  Facilidade ou difi culdade com que a criança se adapta ou se ajusta 
a situações novas ou alteradas  

   Limiar de responsividade (limiar sensorial):  Quantidade de estimulação, como 
sons ou luz, necessária para provocar uma resposta na criança  

   Intensidade de reação:  Nível de energia das reações da criança independente-
mente da qualidade ou da direção  

   Humor:  Quantidade de comportamento de prazer, felicidade e amizade comparado 
com comportamento de desprazer, infelicidade, choro, falta de amizade exibido 
pela criança em diversas situações  

   Desatenção:  Facilidade com que a atenção ou a direção de comportamento de uma 
criança pode ser alterada por estímulos externos  

   Amplitude de atenção e persistência:  Período de tempo que uma criança se 
engaja em determinada atividade (  atenção  ) e continuação de uma atividade 
apesar de obstáculos (  persistência  ).      
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  BASES TEÓRICAS DO DESENVOLVIMENTO 
DA PERSONALIDADE 

  Desenvolvimento Psicossexual (Freud) 
 De acordo com Freud, todo comportamento humano é energizado por forças 
psicodinâmicas, e essa energia psíquica é dividida entre três componentes 
da personalidade: o id, o ego e o superego ( Freud, 1933 ). O   id  , a   mente 
inconsciente  , é o componente inato dirigido pelos instintos. O   id   obedece 
ao princípio do prazer da gratifi cação imediata de necessidades, independen-
temente de o objeto ou a ação poderem realmente realizá-la. O   ego  , a   mente 
consciente  , serve ao princípio da realidade. Funciona como o  self  consciente 
ou controlador que é capaz de encontrar meios realistas para gratifi car os 
instintos, ao mesmo tempo bloqueando o pensamento irracional do id. O 
  superego  , a   consciência  , funciona como o árbitro moral e representa o ideal. 
É o mecanismo que impede que indivíduos expressem instintos indesejáveis 
que poderiam ameaçar a ordem social. 

 Freud considerava os instintos sexuais importantes no desenvolvimento 
da personalidade ( Freud, 1964 ). Contudo, ele usava o termo  psicossexual  
para descrever qualquer prazer sensual. Durante a infância, determinadas 
regiões do corpo assumem uma significância psicológica proeminente 
conforme a origem de novos prazeres e novos conflitos gradualmente 
se desvia de uma parte do corpo para outra em estágios particulares do 
desenvolvimento: 
   Estágio oral  (do nascimento a 1 ano de vida): Durante a lactância, a principal 

fonte de procura de prazer está concentrada em atividades orais, como 
succionar, morder, mastigar e vocalizar. As crianças podem preferir uma 
dessas sobre as outras, e o método de preferência de gratifi cação oral 
pode fornecer alguma indicação da personalidade que essas crianças 
vão desenvolver.  

   Estágio anal  (1 a 3 anos de vida): O interesse durante o segundo ano de 
vida se concentra na região anal à medida que os músculos do esfíncter 
se desenvolvem e as crianças são capazes de segurar ou expelir material 
fecal quando querem. Nesse estágio, o ambiente relacionado com o 
treinamento do uso do vaso sanitário pode ter efeitos duradouros sobre 
a personalidade das crianças.  

   Estágio fálico  (3 a 6 anos de vida): Durante o estágio fálico, a genitália 
torna-se uma área interessante e sensível do corpo. As crianças reconhe-
cem diferenças entre os sexos e tornam-se curiosas sobre essas diferenças. 
É o período em torno do qual questões controversas do complexo de 
Édipo e do complexo de Electra, inveja do pênis e ansiedade de castração 
se concentram.  

   Período de latência  (6 a 12 anos de vida): Durante o período de latência, as 
crianças elaboram sobre traços e habilidades previamente adquiridos. 
A energia física e a energia psíquica são canalizadas para a aquisição de 
conhecimento e brincadeira vigorosa.  

   Estágio genital  (12 ou mais anos de vida): O último estágio importante 
tem início na puberdade com o amadurecimento do sistema reprodu-
tivo e a produção de hormônios sexuais. Os órgãos genitais tornam-se 
a principal fonte de tensões e prazeres sexuais, porém as energias 
também são investidas na formação de amizades e no preparo para 
o casamento.     

  Desenvolvimento Psicossocial (Erikson) 
 A teoria sobre desenvolvimento da personalidade mais amplamente aceita é 
a proferida por  Erikson (1963) . Embora construída sobre a teoria de Freud, 
é conhecida como desenvolvimento   psicossocial   e enfatiza a personalidade 
saudável em oposição a uma abordagem patológica. Erikson também usa os 
conceitos biológicos de períodos críticos e epigênese, descrevendo confl itos 
fundamentais ou problemas centrais que o indivíduo luta para dominar 
durante períodos críticos do desenvolvimento da personalidade. O término 
exitoso ou o domínio de cada um desses confl itos fundamentais é construído 
sobre o término satisfatório ou sobre o domínio do estágio pregresso. 

 Cada estágio psicossocial tem dois componentes — os aspectos favoráveis 
e os aspectos desfavoráveis do confl ito central —, e o progresso até o estágio 
seguinte depende da resolução desse conflito. Nenhum conflito central 
é completamente dominado, e sim permanece um problema recorrente 
por toda a vida. Nenhuma situação na vida é completamente segura. Cada 
situação nova apresenta um confl ito em uma nova forma. Por exemplo, 
quando as crianças que alcançaram satisfatoriamente um sentido de con-
fi ança encaram uma nova experiência (p.ex., internação hospitalar), elas 
precisam novamente desenvolver um senso de confi ança naquelas pessoas 
responsáveis por seus cuidados a fi m de dominar a situação. A abordagem 
de Erikson em relação ao desenvolvimento da personalidade por toda a vida 
consiste em oito estágios; no entanto, apenas os cinco primeiros relacionados 
com a infância são incluídos aqui: 
   Confi ança    versus    desconfi ança  (do nascimento até 1 ano de vida): O primei-

ro e mais importante atributo a ser desenvolvido para uma personalidade 
saudável é a   confiança   básica. O estabelecimento de uma confiança 
básica domina o primeiro ano de vida e descreve todas as experiências 
de satisfação da criança nessa idade. Correspondendo ao estágio oral de 
Freud, é o momento de “pegar” e “internalizar” por meio de todos os 
sentidos. Existe apenas em relação a algo ou alguém; por conseguinte, 
os cuidados amorosos e consistentes por uma pessoa que faz o papel da 
mãe são essenciais para o desenvolvimento da confi ança. A   desconfi ança   
desenvolve-se quando as experiências promotoras de confi ança são defi -
cientes ou inexistentes ou quando as necessidades básicas são satisfeitas 
de modo inconsistente ou inadequado. Embora traços de desconfi ança 
estejam dispersos pela personalidade, da confi ança básica nos genitores 
origina-se a confi ança no mundo, em outras pessoas e em si próprio. O 
resultado é   fé   e   otimismo  .    

 TABELA 3-2      Resumo de Teorias de Personalidade, Cognitiva e de Desenvolvimento Moral  

Psicossexual 

(Freud) Psicossocial (Erikson) Cognitiva (Piaget) Julgamento Moral (Kohlberg)

Oral Confi ança  versus  desconfi ança Sensório-motor (nascimento até 2 anos)

Anal Autonomia  versus  vergonha e dúvida Pensamento pré-operacional, fase pré-conceitual (razão 
transdutiva [p.ex., específi co para específi co]) (2 a 4 anos)

Nível pré-convencional (pré-moral)
Orientação de punição e obediência

Fálica Iniciativa  versus  culpa Pensamento pré-operacional, fase intuitiva (razão transdutiva) 
(4 a 7 anos)

Nível pré-convencional (pré-moral)
Orientação instrumental naive

Latência Engenhosidade  versus  inferioridade Operações concretas (justifi cativa indutiva e começo da lógica) 
(7 a 11 anos)

Nível convencional
Orientação de bom menino, boa menina
Orientação de lei e ordem

Genital Identidade  versus  confusão de papéis Operações formais (justifi cativa dedutiva e abstrata) 
(11 a 15 anos)

Nível pós-convencional ou de princípios
Orientação de contrato social
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   Autonomia    versus    vergonha e dúvida  (1 a 3 anos de vida): Correspondendo 
ao estágio anal de Freud, o problema da autonomia pode ser simbolizado 
pelo segurar ou soltar os músculos esfínctéricos. O desenvolvimento 
da autonomia durante o período infantil está concentrado na habi-
lidade crescente das crianças de controlar seus corpos, a si próprias e 
seu ambiente. Elas querem fazer coisas para si próprias usando suas 
habilidades motoras recém-adquiridas de andar, escalar e manipular, 
bem como seus poderes mentais de selecionar e tomar decisões. Muito de 
seu aprendizado é adquirido imitando as atividades e o comportamento 
de outros. Sentimentos negativos de dúvida e vergonha surgem nas 
crianças que são levadas a se sentirem pequenas e constrangidas, quando 
suas escolhas são desastrosas, quando outras pessoas as envergonham 
ou quando elas são forçadas a serem dependentes em áreas nas quais 
são capazes de assumir o controle. Os desfechos favoráveis são autocon-
trole e força de vontade.  

   Iniciativa    versus    culpa  (3 a 6 anos de vida): O estágio da iniciativa corres-
ponde ao estágio fálico de Freud e caracteriza-se por comportamento 
intrusivo e vigoroso; empreendedorismo; e forte imaginação. As crian-
ças exploram o mundo físico com todos os seus sentidos e poderes 
( Fig. 3-4   ). Elas desenvolvem uma consciência. Não mais guiadas apenas 
por observadores, as crianças têm uma voz interna que as admoesta 
e ameaça. Algumas vezes, elas assumem objetivos ou atividades con-
fl itantes com aquelas dos genitores ou de outras pessoas, e fazê-las sentir 
que suas atividades ou imaginário são ruins produz uma sensação de 
culpa. As crianças devem aprender a reter um senso de iniciativa sem 
entrar nos direitos e privilégios de outrem. Os desfechos duradouros são 
direcionamento e determinação.  

   Engenhosidade    versus    inferioridade  (6 a 12 anos de vida): O estágio de 
engenhosidade é o período de latência de Freud. Tendo alcançado os 
estágios mais cruciais no desenvolvimento da personalidade, as crianças 
estão prontas para serem trabalhadores e produtores. Querem se engajar 
em tarefas e atividades que possam realizar até o fi m; precisam e querem 
realizações verdadeiras. As crianças aprendem a competir e cooperar com 
outras pessoas e aprendem as regras. É um período decisivo em suas 
relações sociais com outrem. Sentimentos de inadequação e inferioridade 
podem se desenvolver se for esperado muito das crianças ou se elas 
acreditarem que não conseguem alcançar os padrões estabelecidos para 
elas por outras pessoas. A qualidade do ego desenvolvido a partir de um 
senso de engenhosidade é a competência.  

   Identidade    versus    confusão de papéis  (12 a 18 anos de vida): Correspon-
dendo ao período genital de Freud, o desenvolvimento da identidade 
caracteriza-se por alterações físicas rápidas e acentuadas. A confi ança 

pregressa em seu corpo é ameaçada, e as crianças se tornam excessiva-
mente preocupadas com o modo como elas se mostram aos olhos dos 
outros em comparação com seu próprio autoconceito. Os adolescentes 
lutam para ajustar os papéis que desempenham e desejam desempenhar 
aos papéis e aos modismos vigentes adotados por seus companheiros, a 
fi m de integrar seus conceitos e valores com aqueles da sociedade, bem 
como de chegar a uma decisão relacionada com uma profi ssão. Uma 
incapacidade de solucionar o confl ito fundamental resulta em confusão 
de papéis. O desfecho do domínio exitoso é a devoção e a fi delidade aos 
outros e aos valores e ideologias.      

  BASES TEÓRICAS DO DESENVOLVIMENTO 
COGNITIVO 
 O termo   cognitivo   refere-se ao processo pelo qual os indivíduos em desen-
volvimento tomam conhecimento do mundo e dos objetos que este contém. 
As crianças nascem com potenciais herdados para crescimento intelectual, 
porém precisam desenvolver tal potencial por meio da interação com o 
ambiente. Ao assimilar informações por meio dos sentidos, processá-las 
e agir de acordo com elas, as crianças passam a compreender as relações 
entre objetos e entre elas próprias e seu mundo. Com o desenvolvimento 
cognitivo, as crianças adquirem a habilidade de raciocinar de modo abstrato, 
pensar de maneira lógica e organizar funções ou desempenhos intelectuais 
alcançando estruturas de ordem cada vez mais elevadas. A linguagem, os 
conceitos morais e o desenvolvimento espiritual emergem à medida que as 
habilidades cognitivas avançam. 

  Desenvolvimento Cognitivo (Piaget) 
  Jean Piaget (1969) , um psicólogo suíço, desenvolveu uma teoria de estágios 
para a melhor compreensão do modo pelo qual uma criança pensa. De acor-
do com Piaget, a inteligência possibilita aos indivíduos fazerem adaptações 
ao ambiente de modo a aumentar a probabilidade de sobrevivência, sendo 
que, por meio desse comportamento, eles estabelecem e mantêm o equilíbrio 
com o meio ambiente. Cada estágio do desenvolvimento cognitivo deriva das 
realizações do estágio pregresso, e se soma a ele, em um processo ordenado e 
contínuo. Esse curso de desenvolvimento é não apenas de amadurecimento 
quanto invariável e está dividido nos quatro estágios seguintes (as idades 
são aproximadas): 
   Sensório-motor  (do nascimento até 2 anos de vida): O estágio sensório-

motor do desenvolvimento intelectual consiste em seis subestágios 
governados pelas sensações nas quais ocorre o aprendizado simples 
(  Caps. 9 e 11            ). As crianças evoluem desde atividade refl exa ao longo 
de comportamentos repetitivos simples até comportamento imitativo. 
Elas desenvolvem um senso de causa e efeito à medida que direcionam o 
comportamento para objetos. A resolução de problemas é primariamente 
por tentativa e erro. As crianças demonstram um alto nível de curiosida-
de, experimentação e alegria na novidade e começam a desenvolver um 
sentido de si próprias conforme conseguem diferenciar a si mesmas do 
seu ambiente. Tornam-se conscientes de que os objetos têm   permanência   
— que um objeto existe embora não esteja mais visível. Perto do fi m do 
período sensório-motor, as crianças começam a usar a linguagem e o 
pensamento representacional.  

   Pré-operacional  (2 a 7 anos de vida): A característica predominante do está-
gio pré-operacional de desenvolvimento intelectual é o   egocentrismo  , 
que, nesse sentido, não signifi ca mesquinhez ou presunção, e sim a inca-
pacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. As crianças interpretam 
objetos e eventos não em termos de propriedades gerais, mas em termos 
de sua relação ou o uso deles. Elas não conseguem ver as coisas a partir de 
outra perspectiva que não a sua própria; não conseguem perceber o 
ponto de vista de outra pessoa, nem conseguem perceber razão alguma 
para fazê-lo ( Cap. 12 ). O raciocínio pré-operacional é concreto e tangível. 
As crianças não conseguem arrazoar além do observável e não possuem 
a habilidade de deduzir ou generalizar. O pensamento é dominado pelo   

 FIG 3-4      O estágio da iniciativa caracteriza-se por atividade física e ima-
ginação enquanto as crianças exploram o mundo físico ao redor delas.   
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que elas veem, ouvem ou de alguma forma vivenciam. No entanto, são 
cada vez mais capazes de usar a linguagem e os símbolos para representar 
objetos em seu ambiente. Por meio de brincadeira imaginativa, ques-
tionamento e outras interações, elas começam a elaborar conceitos e 
a estabelecer associações simples entre ideias. No estágio tardio desse 
período, seu arrazoamento é   intuitivo   (p.ex., as estrelas têm de ir para 
a cama assim como elas vão), e essas crianças estão apenas começando a 
lidar com problemas de peso, altura, tamanho e tempo. O raciocínio 
também é   transdutivo   — como dois eventos ocorrem juntos, um causa 
o outro, ou o conhecimento de uma característica é transferido para um 
outra (p.ex., toda mulher com barriga grande tem bebê).  

   Operações concretas  (7 a 11 anos de vida): Nesta idade, o pensamento torna-se 
cada vez mais lógico e coerente. As crianças conseguem classificar, 
separar, ordenar e organizar de outras formas fatos sobre o mundo para 
o uso na solução de problemas. Elas desenvolvem um novo conceito 
de permanência —   conservação   ( Cap. 14 ); ou seja, elas se dão conta de 
que fatores físicos (como volume, peso e número) permanecem os 
mesmos embora os aspectos externos tenham mudado. Conseguem 
lidar com muitos aspectos diferentes de uma situação simultaneamente. 
Não têm a capacidade de lidar com abstração, solucionam problemas 
de maneira sistemática e concreta com base no que conseguem per-
ceber. O raciocínio é   indutivo  . Por meio de alterações progressivas 
nos processos do pensamento e nas relações com as outras pessoas, 
o pensamento torna-se menos autocentrado. As crianças conseguem 
considerar pontos de vista diferentes dos delas. O raciocínio torna-se 
socializado.  

   Operações formais  (11 a 15 anos de vida): O pensamento operacional 
formal caracteriza-se por adaptabilidade e fl exibilidade. Os adolescentes 
podem pensar em termos abstratos, usar símbolos abstratos e estabelecer 
conclusões lógicas a partir de um conjunto de observações. Por exemplo, 
conseguem solucionar a seguinte questão: Se  A  é maior que  B  e  B  é maior 
que  C , qual símbolo é o maior? (A resposta é  A .) Eles conseguem fazer 
hipóteses e testá-las; podem considerar assuntos abstratos, teóricos e fi lo-
sófi cos. Embora possam confundir o ideal com o praticável, conseguem 
lidar com a maioria das contradições no mundo e resolvê-las.     

  Desenvolvimento da Linguagem 
 As crianças nascem com o mecanismo e a capacidade de desenvolver habi-
lidades de fala e linguagem. Contudo, não falam de modo espontâneo. 
O ambiente deve proporcionar um meio para que elas adquiram essas 
habilidades. A fala exige estrutura e funcionamento fi siológicos íntegros 
(incluindo função respiratória, auditiva e cerebral) além de inteligência, da 
necessidade de comunicar e de estimulação. 

 O índice de desenvolvimento da fala varia entre as crianças e está dire-
tamente relacionado com competência neurológica e desenvolvimento 
cognitivo. Os gestos precedem a fala. À medida que a fala se desenvolve, 
os gestos retrocedem, porém nunca desaparecem por completo. As pes-
quisas sugerem que os bebês podem aprender a linguagem de sinais antes 
da linguagem vocal e que isso pode estimular o desenvolvimento desta 
última ( Thompson, Cotner-Bichelman, McKerchar et al., 2007 ). Em todos 
os estágios do desenvolvimento da linguagem, o vocabulário de compreensão 
das crianças (o que elas entendem) é maior que o vocabulário expresso 
(o que elas conseguem dizer), e tal desenvolvimento refl ete um processo 
contínuo de modifi cação que envolve tanto a aquisição de palavras novas 
quanto a expansão e a redefi nição de signifi cados de palavras anteriormente 
aprendidas. No momento em que começam a andar, as crianças conseguem 
ligar nomes a objetos e pessoas. 

 As primeiras partes da fala usadas são os substantivos, algumas vezes 
os verbos (p.ex., “vai”), e palavras combinadas (p.ex., “tchau-tchau”). As 
respostas, em geral, são estruturalmente incompletas durante o período 
entre 1 e 3 anos, embora o signifi cado seja claro. A seguir, elas começam a 
usar adjetivos e advérbios para qualifi car substantivos, então advérbios para 
qualifi car substantivos e verbos. Mais tarde, pronomes e palavras de gêneros 
diferentes são acrescentadas (p.ex., “ele” e “ela”). Na época de irem para a 
escola, as crianças são capazes de empregar frases simples e estruturalmente 
completas que variam entre cinco e sete palavras.  

  Desenvolvimento Moral (Kohlberg) 
 As crianças também adquirem o raciocínio moral em uma sequência de 
desenvolvimento. O desenvolvimento da moral, conforme descrito por 
 Kohlberg (1968) , baseia-se na teoria do desenvolvimento cognitivo e consiste 
em três níveis principais, cada um com dois estágios: 
   Nível pré-convencional:  O nível pré-convencional de desenvolvimento 

moral equivale ao nível pré-operacional de desenvolvimento cognitivo 
e pensamento intuitivo. Culturalmente orientadas para os rótulos de 
bom/mau e certo/errado, as crianças internalizam esses conceitos em 
termos das consequências físicas ou prazerosas de suas ações. No início, 
as crianças determinam o grau de bondade ou de maldade de uma ação 
em termos de suas consequências. Elas evitam punição e obedecem sem 
questionar aqueles que detêm o poder de determinar e estabelecer as 
regras e os rótulos. Elas não têm o conceito da ordem moral básica que dá 
suporte a essas consequências. Posteriormente, as crianças determinam 
que o comportamento correto consiste naquele que satisfaz suas próprias 
necessidades (e algumas vezes as necessidades de outrem). Embora 
elementos de imparcialidade, dar e tomar e compartilhamento igual 
sejam evidentes, esses elementos são interpretados de uma maneira 
concreta e prática, sem lealdade, gratidão ou justiça.  

   Nível convencional:  No estágio convencional, as crianças estão envolvidas 
com conformidade e lealdade. Elas valorizam a manutenção da família, 
do grupo ou das expectativas nacionais independentemente de conse-
quências. O comportamento que alcança aprovação e agrada ou ajuda 
outrem é considerado bom. Ganha-se aprovação sendo “agradável”. 
Obedecer a regras, cumprir obrigações, mostrar respeito por autoridades 
e manter a ordem social são os comportamentos corretos. Esse nível 
está correlacionado com o estágio de operações concretas no desenvol-
vimento cognitivo.  

   Nível pós-convencional, autônomo  ou  de princípios:  No nível pós-conven-
cional, o indivíduo alcançou o estágio cognitivo de operações formais. 
O comportamento correto tende a ser defi nido em termos de direitos e 
padrões individuais gerais que foram examinados e concordados por toda 
a sociedade. Embora as regras procedimentais para alcançar o consenso 
tornem-se importantes, com ênfase no ponto de vista legal, existe ênfase 
na possibilidade de mudar a lei em termos de necessidades da sociedade 
e considerações racionais.    
 O nível mais avançado de desenvolvimento moral é aquele em que prin-

cípios éticos autoescolhidos guiam decisões da consciência. Tais decisões são 
princípios abstratos e éticos, porém, universais, de justiça e direitos humanos 
com respeito à dignidade de pessoas enquanto indivíduos. Acredita-se que 
poucas pessoas alcancem esse estágio de linha de pensamento moral.   

  DESENVOLVIMENTO DE AUTOCONCEITO 
 Autoconceito é como um indivíduo descreve a si. O termo   autoconceito   
inclui todas as noções, crenças e convicções que constituem o autoconhe-
cimento de um indivíduo e que infl uenciam as relações de tal indivíduo 
com as outras pessoas. Não está presente ao nascimento, e se desenvolve 
gradualmente como resultado de experiências únicas consigo próprio, com 
outras pessoas importantes e com as realidades do mundo. Contudo, o 
autoconceito de um indivíduo pode ou não refl etir a realidade. 

 Na lactância, o autoconceito é basicamente uma conscientização da 
existência independente de si mesmo, aprendida, em parte, em decorrência 
de contatos sociais e de experiências com outrem. O processo torna-se 
mais ativo entre 1 a 3 anos, à medida que as crianças exploram os limites de 
suas capacidades e a natureza de seu impacto sobre os outros indivíduos. 
As crianças em idade escolar têm mais consciência das diferenças entre as 
pessoas, são mais sensíveis a pressões sociais e se tornam mais preocupadas 
com questões de autocrítica e autoavaliação. No início da adolescência, 
elas se concentram mais nas alterações físicas e emocionais que ocorrem 
e na aceitação dos iguais. O autoconceito é cristalizado durante o fi nal da 
adolescência conforme os jovens organizam seu próprio autoconceito em 
torno de um conjunto de valores, objetivos e competências adquiridos ao 
longo da infância.   
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  Imagem Corporal 
 Um componente vital do autoconceito, a   imagem corporal  , refere-se a 
conceitos subjetivos e atitudes que os indivíduos têm em relação ao próprio 
corpo. Consiste na natureza fi siológica (a percepção das características físicas 
de si), psicológica (valores e atitudes com relação ao corpo, habilidades e 
ideais) e social da imagem de si mesmo (a própria pessoa em relação a 
outras). Esses três componentes estão inter-relacionados. A imagem corporal 
é um fenômeno complexo que evolui e muda durante o processo de cres-
cimento e de desenvolvimento. Qualquer desvio verdadeiro ou percebido 
da “norma” (não importando a maneira como é interpretado) é motivo 
de preocupação. A extensão até a qual uma característica, um defeito ou 
uma doença infl uencia a imagem corporal das crianças é infl uenciada pelas 
atitudes e pelo comportamento das pessoas próximas a essas crianças. 

 As pessoas signifi cativas na vida das crianças exercem um impacto mais 
importante e substancial sobre a imagem corporal. Rótulos que são taxados 
(p.ex., “magrelo”, “bonito” ou “gordo”) ou a partes do corpo (p.ex., “verruga 
feia”, “olhos esbugalhados” ou “pele nojenta”) são incorporados à imagem 
corporal. Como as crianças não possuem a compreensão dos desvios do 
padrão físico ou da norma, elas observam diferenças proeminentes em 
outras pessoas e inconscientemente tecem comentários grosseiros ou cruéis 
sobre desvios pequenos como dentes da frente grandes ou com espaço entre 
eles, olhos grandes ou pequenos, verrugas ou variações extremas na altura. 

 Os lactentes recebem  input  sobre seu corpo através da autoexploração 
e da estimulação sensorial realizada por outrem. Conforme começam a 
manipular seu ambiente, conscientizam-se de seu corpo como separado 
de outros. As crianças pequenas aprendem a identifi car as diferentes partes de 
seu corpo e conseguem usar símbolos para representar objetos. Aquelas em 
idade pré-escolar conscientizam-se da inteireza de seu corpo e descobrem 
a genitália. A exploração da genitália e a descoberta das diferenças entre os 
sexos tornam-se importantes. Nesse estágio, as crianças apresentam apenas 
um vago conceito de órgãos internos e função ( Stuart e Laraia, 2000 ). 

 As crianças em idade escolar começam a aprender sobre a estrutura 
corporal interna, bem como seu funcionamento, e conscientizam-se das 
diferenças quanto a tamanho e confi guração corporais. São bastante infl uen-
ciadas pelas normas culturais da sociedade e pelos modismos vigentes. Com 
frequência, as crianças cujos corpos se desviam da norma são criticadas ou 
ridicularizadas. A adolescência é a idade em que as crianças tornam-se mais 
preocupadas com o próprio físico. As alterações não familiares que ocorrem 
com o corpo e o novo eu físico precisam ser integrados ao autoconceito. Os 
adolescentes enfrentam confl itos relacionados com o que eles veem e o que 
percebem como a estrutura corporal ideal. A formação da imagem corporal 
durante a adolescência é um elemento crucial na conformação da identidade, 
a crise psicossocial da adolescência.  

  Autoestima 
 A autoestima é o valor que um indivíduo dá a si próprio e refere-se a uma 
avaliação geral de si mesmo ( Willoughby, King e Polatajko, 1996 ). Enquanto 
a autoestima é descrita como o componente afetivo do self, o autoconceito é 
o componente cognitivo; no entanto, os dois termos são quase indistinguíveis 
e, com frequência, são usados como sinônimos. 

 O termo   autoestima   refere-se a um julgamento subjetivo e pessoal 
do valor que a pessoa tem de si e deriva dos grupos sociais no ambiente 
próximo — e também é infl uenciado por esses grupos — e das percepções 
de como são valorizados pelas outras pessoas. A autoestima altera-se com 
o desenvolvimento. Crianças entre 1 e 3 anos altamente egocêntricas não 
conseguem perceber diferença alguma entre competência e aprovação social. 
Por outro lado, aquelas em idade pré-escolar e no início da idade escolar 
cada vez mais têm consciência da discrepância entre suas competências e 
as habilidades de crianças mais avançadas. Ser aceito por adultos e com-
panheiros fora do grupo familiar torna-se mais importante para elas. O 
 feedback  positivo estimula sua autoestima; essas crianças são vulneráveis a 
sentimentos de desvalia e são ansiosas com relação a insucesso. 

 À medida que as competências das crianças aumentam e elas desen-
volvem relacionamentos signifi cativos, sua autoestima aumenta. De novo, 
sua autoestima corre risco durante o início da adolescência, quando esses 

jovens estão defi nindo uma identidade e o senso de si mesmos no contexto 
de seu grupo de semelhantes. A menos que as crianças sejam continuamente 
tratadas de modo a se sentirem incompetentes e com pouco valor, uma 
diminuição na autoestima durante momentos de vulnerabilidade é apenas 
temporária.    

  PAPEL DA BRINCADEIRA 
NO DESENVOLVIMENTO 

 No meio universal da brincadeira, as crianças aprendem o que ninguém 
é capaz de ensinar-lhes. Elas aprendem sobre seu mundo e sobre como 
lidar com esse ambiente de objetos, tempo, espaço, estrutura e pessoas. 
Elas aprendem sobre si próprias operando dentro do ambiente — o que 
sabem fazer, como se relacionar com coisas e situações e como se adaptar às 
demandas que a sociedade lhes faz. A brincadeira é o trabalho das crianças. 
Na brincadeira, as crianças continuamente praticam o processo estressante 
e complicado de viver, se comunicar e alcançar relacionamentos satisfatórios 
com outras pessoas. 

  CLASSIFICAÇÃO DE BRINCADEIRA 
 A partir de um ponto de vista do desenvolvimento, os padrões de brinca-
deiras das crianças podem ser classifi cados de acordo com o conteúdo e o 
caráter social. Em ambos, existe um efeito aditivo; cada um se erige sobre as 
bases de realizações passadas, e algum elemento de cada é mantido ao longo 
da vida. A cada estágio no desenvolvimento, o novo predomina. 

  Conteúdo da Brincadeira 
 O conteúdo da brincadeira envolve basicamente seus aspectos físicos, embora 
as relações sociais não possam ser ignoradas; e segue a tendência direcional 
que vai do simples para o complexo: 
   Brincadeira socioafetiva:  A brincadeira começa com brincadeira socioafe-

tiva, em que os lactentes têm prazer nas relações com pessoas. Conforme 
os adultos falam, tocam, se aconchegam e de diversas maneiras provocam 
respostas de um lactente, este logo aprende a provocar emoções e res-
postas parentais com comportamentos como sorrir, arrulhar ou iniciar 
jogos e atividades. O tipo e a intensidade do comportamento do adulto 
com as crianças variam entre culturas.  

   Brincadeira com senso de prazer:  A brincadeira com senso de prazer é uma 
estimulante experiência não social que se origina de fora. Objetos no 
ambiente — luz e cor, sabores e odores, texturas e consistências — atraem 
a atenção da criança, estimulam seus sentidos e dão prazer. Experiências 
prazerosas derivam da manipulação de materiais brutos (água, areia, 
alimento), movimento do corpo (balançar, saltar, girar) e outros usos 
dos sentidos e das habilidades (sentir cheiro, vibrar) ( Fig. 3-5   ).  

   Brincadeiras de habilidades:  Após os bebês terem desenvolvido a habilidade 
de agarrar e manipular, eles demonstram e exercitam persistentemente 
suas novas habilidades adquiridas por meio da brincadeira de habili-
dades, repetindo uma ação por várias vezes. O elemento da brincadeira 
com senso de prazer com frequência é evidente na prática de uma nova 
habilidade, porém, com muita frequência, a determinação em conquistar 
a habilidade elusiva produz dor e frustração (p.ex., colocar e tirar papel 
de dentro de um carrinho de brinquedo) ( Fig. 3-6   ).  

   Comportamento desocupado:  No comportamento desocupado, as crianças 
não estão brincando, e sim concentrando sua atenção momentaneamente 
em algo que atraia seu interesse. As crianças sonham acordadas, mexem em 
roupas ou outros objetos ou andam sem rumo. Esse papel difere daquele 
de espectador, que ativamente observa a atividade de outras pessoas.  

   Brincadeira dramática ou fazer de conta:  Um dos elementos vitais no 
processo de identifi cação das crianças é a brincadeira dramática, também 
conhecida como  brincadeira simbólica  ou  fazer de conta.  Começa na 
fase tardia da lactância (11 a 13 meses) e é a forma predominante de 
brincadeira em crianças na pré-escola. Depois que as crianças começam 
a dar signifi cados a situações e pessoas e a atribuir signifi cado afetivo ao 
mundo, elas conseguem fazer de conta e fantasiar sobre praticamente 
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qualquer   coisa. Ao representar eventos da vida diária, as crianças apren-
dem e praticam os papéis e as identidades modeladas pelos membros 
de sua família e da sociedade. Os brinquedos das crianças, réplicas de 
instrumentos da sociedade, proporcionam um meio de aprender sobre 
os papéis adultos e as atividades que podem ser confusas e frustrantes 
para elas. Interagir com o mundo é uma maneira usada por elas para 
conhecê-lo. A simples brincadeira teatral imitativa das crianças pequenas, 
como usar o telefone, dirigir um carro ou embalar uma boneca, evolui 
para dramas sustentados mais complexos de crianças na pré-escola, que 
se estendem além dos assuntos domésticos corriqueiros até aspectos mais 
amplos do mundo e da sociedade, como brincar de polícia, vendedor, 
professor ou de enfermeiro. As crianças maiores trabalham temas ela-
borados, representam histórias e inventam brincadeiras.  

   Jogos:  As crianças em todas as culturas se envolvem em jogos solitários e com 
outras crianças. A atividade solitária envolvendo jogos começa quando 
crianças muito pequenas participam de atividades repetitivas e evoluem 
para jogos mais complexos, que desafi am suas habilidades independen-
temente, como quebra-cabeças, paciência e jogos no computador ou 
videogames. Crianças muito novas participam de   jogos imitativos   sim-
ples, como bater na palma da mão de outra pessoa e esconder e revelar o 
rosto. Aquelas em idade pré-escolar aprendem e apreciam   jogos formais  , 
começando com os ritualísticos autossustentados, como brincar de roda 
e  London Bridge . Excetuando-se alguns jogos de tabuleiro simples, as 
crianças em idade pré-escolar não se envolvem em   jogos competitivos  . 
Em idade pré-escolar, detestam perder e tentam trapacear, querem mudar 
regras ou exigir exceções e oportunidades para mudar seus movimentos. 
As crianças em idade escolar e os adolescentes apreciam jogos compe-
titivos, incluindo cartas, damas e xadrez, bem como jogos fi sicamente 
ativos, como a queimada (ou queimado).      

  CARÁTER SOCIAL DA BRINCADEIRA 
 As interações de brincadeiras dos bebês limitam-se à criança e a um adulto. 
Elas continuam a gostar da companhia de adultos, porém, cada vez mais são 
capazes de brincar sozinhas. À medida que a idade avança, a interação com 
companheiros da mesma idade aumenta em importância e se torna uma parte 
essencial do processo de socialização. Por meio da interação, lactentes altamente 
egocêntricos, incapazes de tolerar demora ou interferência, por fi m adquirem 
preocupação por outras pessoas e a habilidade de postergar gratifi cação ou 
mesmo rejeitar gratifi cação para o bem de outra pessoa. Duas crianças com 
idade entre 1 e 3 anos se envolverão em combate considerável porque suas 
necessidades pessoais não conseguem tolerar demora ou consenso. Quando 
alcançam 5 ou 6 anos, as crianças conseguem chegar a acordos ou fazer uso 
de arbitração, em geral após terem tentado, porém sem sucesso, ganhar de sua 
própria maneira. Através da interação continuada com seus iguais e do cres-
cimento de habilidades conceituais e habilidades sociais, as crianças conseguem 
aumentar a participação com outras nos seguintes tipos de brincadeiras: 
   Brincadeira de observador:  Durante a brincadeira de observador, as crianças 

observam o que outras crianças estão fazendo, mas não tentam participar 
da atividade lúdica. Existe um interesse ativo em observar a interação 
de outrem, mas nenhum movimento para participar. Observar um 
irmão mais velho quicar uma bola é um exemplo comum do papel de 
observador.  

   Brincadeira solitária:  Durante a brincadeira solitária, as crianças brincam 
sozinhas com brinquedos diferentes daqueles usados por outras na 
mesma área. Elas apreciam a presença das outras crianças, no entanto, 
não se esforçam em se aproximar ou conversar com elas. Seu interesse 
concentra-se em sua própria atividade, a que elas se dedicam sem relação 
com as atividades das outras crianças.  

   Brincadeira paralela:  Durante atividades paralelas, as crianças brincam 
independentemente, porém entre outras crianças. Elas brincam com 
brinquedos semelhantes àqueles que as crianças à sua volta estão usando, 
no entanto cada criança parece ajustada, nenhuma infl uenciando nem 
sendo infl uenciada pelas outras. Cada uma brinca lado a lado, mas não com 
as outras crianças ( Fig. 3-7   ). Não existe associação em grupo. A brincadeira 
paralela é característica de crianças entre 1 e 3 anos, contudo também pode 
ocorrer em outros grupos de qualquer faixa etária. Os indivíduos envolvi-
dos em um arranjo criativo com cada pessoa trabalhando separadamente 
em um projeto individual estão engajados em brincadeira paralela.  

   Brincadeira associativa:  Na brincadeira associativa, as crianças brincam 
juntas e estão envolvidas em uma atividade semelhante ou até mesmo 
idêntica, porém não há organização, divisão de tarefas, identifi cação 
de liderança nem objetivo mútuo. Elas emprestam e pegam materiais 
emprestados, seguem umas às outras com velocípedes ou carrinhos e 
algumas vezes tentam controlar quem pode ou quem não pode brin-
car no grupo. Cada criança atua de acordo com seus próprios desejos; 
não existe um objetivo do grupo ( Fig. 3-8   ). Por exemplo, duas crianças 
brincam com bonecas, pegando emprestadas peças do vestuário uma 
da outra e estão envolvidas em diálogo semelhante, porém nenhuma 
criança direciona as ações da outra nem estabelece regras com rela-
ção aos limites da seção de brincadeira. Existe um grande contágio 
comportamental: quando uma criança inicia uma atividade, o grupo 
inteiro segue o exemplo.    

 FIG 3-7      Brincadeira paralela na praia.   

 FIG 3-5      As crianças obtêm prazer manipulando materiais brutos. (As 
tintas nesta fi gura são atóxicas.)   

 FIG 3-6      Depois que os lactentes desenvolvem novas habilidades de 
agarrar e manipular, eles começam a conquistar novas habilidades, como 
colocar e tirar papel de um carrinho de brinquedo.   
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   Brincadeira cooperativa:  A brincadeira cooperativa é organizada, e as 
crianças brincam em um grupo com outras ( Fig. 3-9   ). Elas discutem e 
planejam as atividades para os propósitos de alcançar uma fi nalidade — 
construir algo, alcançar um objetivo competitivo, dramatizar situações da 
vida adulta ou do grupo, ou brincar com jogos formais. O grupo é forma-
do de maneira indefi nida, mas existe um senso acentuado de pertencer 
ou não pertencer. O objetivo e seu alcance exigem organização de ativi-
dades, divisão de tarefas e um papel específi co. A relação líder-seguidor 
é estabelecida de modo defi nitivo, e a atividade é controlada por um 
ou dois membros que designam os papéis e direcionam a atividade das 
outras crianças. A atividade é organizada de modo a permitir que uma 
criança suplemente a função de outra para completar o objetivo.     

  FUNÇÕES DA BRINCADEIRA 

  Desenvolvimento Sensório-motor 
 A atividade sensório-motora é um componente importante da brincadeira 
em todas as idades e é a forma predominante de brincadeira na lactância. 
A brincadeira ativa é essencial para o desenvolvimento muscular e serve 
um propósito útil como liberadora de energia em excesso. Por meio da 
brincadeira sensório-motora, as crianças exploram a natureza do mundo 
físico. Os lactentes ganham impressões de si e de seu mundo por meio de 
estimulação táctil, auditiva, visual e cinestésica. As crianças entre 1 e 3 anos 
e aquelas em idade pré-escolar se alegram com o movimento corporal e 
com a exploração de objetos no espaço. À medida que aumenta maturidade, 
a brincadeira sensório-motora torna-se mais diferenciada e envolvente. 
Enquanto crianças muito novas correm pela pura alegria no movimento 

corporal, crianças maiores incorporam ou modifi cam os movimentos em 
atividades cada vez mais complexas e coordenadas, como competições, jogos, 
andar de patins e de bicicleta.  

  Desenvolvimento Intelectual 
 Por meio de exploração e manipulação, as crianças aprendem cores, formas, 
tamanhos, texturas e a importância dos objetos. Elas aprendem o signifi cado 
de números e o modo de usá-los; aprendem a associar palavras a obje-
tos; e desenvolvem uma compreensão de conceitos abstratos e de relações 
espaciais, como  pra cima, pra baixo, por baixo  e  em cima . Atividades como 
quebra-cabeças e jogos ajudam-nas a desenvolver habilidades de resolução 
de problemas. Livros, histórias, fi lmes e acervos expandem o conhecimento e 
também proporcionam alegria. A brincadeira proporciona um meio de 
praticar e expandir as habilidades de linguagem. Por meio da brincadeira, 
as crianças continuamente representam experiências passadas a fim de 
assimilá-las em novas percepções e relações. A brincadeira ajuda as crianças a 
entenderem o mundo em que vivem e distinguirem entre fantasia e realidade.  

  Socialização 
 Desde que são bebês novinhos, as crianças mostram interesse e prazer na 
companhia de outras pessoas. Seu contato social inicial é com a pessoa que 
representa a figura materna, embora através de brincadeira com outras 
crianças aprendam a estabelecer relações sociais e a solucionar os problemas 
associados a estas. Elas aprendem a dar e tomar, que é mais prontamente 
aprendido a partir de companheiros críticos que de adultos mais tolerantes. 
As crianças aprendem o papel de gênero que a sociedade espera que elas 
desempenhem, bem como os padrões aprovados de comportamento e pos-
tura. O desenvolvimento de valores morais e ética vem intimamente ligado 
à socialização. Elas aprendem a diferenciar o certo e o errado, os padrões da 
sociedade e a assumir responsabilidade por suas ações.  

  Criatividade 
 Em nenhuma outra situação ocorrem mais oportunidades de ser criativo 
que na brincadeira. As crianças podem experimentar e testar suas ideias na 
brincadeira fazendo uso de qualquer meio à sua disposição, como materiais 
brutos, fantasia e exploração. A criatividade é reprimida pela pressão para 
a conformidade; por conseguinte, lutar pela aprovação dos colegas pode 
inibir momentos criativos em crianças em idade escolar ou em adolescentes. 
A criatividade é basicamente o produto da atividade solitária, por outro 
lado o pensamento criativo frequentemente é estimulado em ambientes de 
grupo, onde ouvir as ideias dos outros indivíduos estimula a exploração mais 
profunda das ideias da própria pessoa. Após as crianças terem a satisfação 
de criar algo novo e diferente, elas transferem esse interesse criativo para 
situações externas ao mundo da brincadeira.  

  Autoconsciência 
 Tendo início com explorações ativas de seu corpo e com a percepção de si 
próprios como separados de suas mães, o processo de desenvolvimento de 
uma autoidentidade é facilitado por meio de atividades lúdicas. As crianças 
aprendem quem são e seu lugar no mundo. Cada vez mais se tornam capazes 
de regular o próprio comportamento, de aprender quais são suas habilidades e 
de compará-las com as de outras pessoas. Pela brincadeira, as crianças 
conseguem testar suas habilidades, adotar e experimentar diferentes papéis 
e aprender os efeitos que seu comportamento tem sobre as outras pessoas. 
Aprendem o papel de gênero que a sociedade espera que elas desempenhem 
bem como padrões aprovados de comportamento e conduta.  

  Valor Terapêutico 
 A brincadeira é terapêutica em qualquer idade ( Fig. 3-10   ), e, por meio dela, 
as crianças conseguem expressar emoções e liberar impulsos inaceitáveis de 
uma maneira socialmente aceitável. As crianças são capazes de experimentar 
e testar situações de temor e podem assumir e dominar os personagens e as 
posições que não conseguem realizar no mundo da realidade. Elas revelam 
muito de si próprias na brincadeira. Pela brincadeira, as crianças são capazes 
de comunicar ao observador alerta as necessidades, os temores e   os desejos 

 FIG 3-8      Brincadeira associativa.   

 FIG 3-9      Brincadeira cooperativa.   
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que não conseguem exprimir mediante suas habilidades limitadas de lin-
guagem. Ao longo de sua brincadeira, as crianças precisam da aceitação 
de adultos e de sua presença para ajudá-las a controlar a agressividade e a 
canalizar suas tendências destrutivas.  

  Moralidade 
 Embora as crianças aprendam em casa e na escola os comportamentos con-
siderados certos e os errados na cultura, a interação com os colegas durante 
a brincadeira contribui signifi cativamente para seu treinamento moral. Em 
nenhuma outra situação o reforço de padrões morais é tão rígido quanto no 
momento da brincadeira. Se as crianças precisam ser aceitas como membros 
do grupo, elas aderem aos códigos aceitos de comportamento da cultura 
(p.ex., gentileza, honestidade, autocontrole, consideração pelas outras pes-
soas). Sem demora, as crianças aprendem que seus companheiros são menos 
tolerantes com as violações que os adultos e que para manter um lugar no 
grupo de brincadeira elas precisam se ajustar aos padrões deste ( Fig. 3-11   ).   

  BRINQUEDOS 
 O tipo de brinquedo escolhido pelas crianças ou fornecido a elas pode dar 
suporte e estimular o desenvolvimento nas áreas anteriormente descritas. 
Embora nenhuma evidência científica mostre que qualquer brinquedo 
seja necessário para o aprendizado ideal, eles oferecem uma oportunidade 
de juntar fi lhos e pais. Pesquisas indicam que uma interação genitor-fi lho 
positiva pode estimular o desenvolvimento cerebral infantil precoce ( Glas-
sy, Romano, Committee on Early Childhood, Adoption, and Dependent 
Care, et al., 2003 ). Os brinquedos que representam pequenas réplicas da 
cultura e seus instrumentos ajudam as crianças a assimilá-los em sua cultura. 
Aqueles que requerem empurrar, puxar, rolar e manipular as ensinam sobre 
as propriedades físicas nas peças e as ajudam a desenvolver músculos e 
coordenação. Regras e elementos básicos de cooperação e organização são 
aprendidos por meio de jogos de tabuleiro. 

 Por poderem ser utilizados de diversas maneiras, as matérias brutas com 
as quais as crianças podem exercitar sua própria criatividade e imaginação 

algumas vezes são superiores aos itens fabricados. Por exemplo, blocos de 
construção podem ser usados para construir diversas estruturas, contar e 
aprender formas e tamanhos.   

  AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
 Um dos componentes mais essenciais de uma avaliação de saúde completa 
é a aferição da função do desenvolvimento. Procedimentos de rastreamento 
são criados a fi m de identifi car com rapidez e confi abilidade as crianças cujo 
nível de desenvolvimento esteja abaixo do normal para sua idade e que, por 
conseguinte, devem ser examinadas mais atentamente. Os procedimentos 
de rastreamento também proporcionam um meio de registro de aferições 
objetivas da função vigente do desenvolvimento para referência futura. 
Desde a aprovação da Public Law 99-457, Education of the Handicapped 
Act Amendments de 1986 [nos Estados Unidos], foi colocada ênfase muito 
maior sobre a aferição de desenvolvimento de crianças com defi ciências, e 
as enfermeiras podem desempenhar um papel fundamental na promoção 
desse serviço. Estima-se que 16% das crianças apresentem defi ciências do 
desenvolvimento, porém menos de 30% destas são identifi cadas antes do 
jardim de infância ( Wagner, Jenkins e Smith, 2006 ). Há diversos instrumentos 
de rastreamento do desenvolvimento e cada um emprega uma abordagem 
diferente. 

 Antigamente, os testes mais amplamente utilizados para rastreamento 
de desenvolvimento em crianças novas eram a série de testes conhecida 
como Denver Developmental Screening Test (DDST [Teste de Rastrea-
mento de Desenvolvimento de Denver]) e sua revisão, o DDST-R, que foi 
revisto, repadronizado e redenominado Denver II. A American Academy 
of Neurology e a Child Neurology Society afi rmam que as pesquisas des-
cobriram que o Denver-II não é sensível e não tem especifi cidade, e nenhuma 
dessas duas instituições citadas recomenda o uso de Denver-II para ras-
treamento de desenvolvimento nos cuidados primários ( Filipek, Accardo, 
Ashwal et al., 2000 ). O National Early Childhood Technical Assistance 
Center desenvolveu uma relação abrangente de instrumentos de aferição 
do desenvolvimento infantil como parte de seu acordo de cooperação com 
os US Offi ce of Special Education Programs. Os capítulos para promoção 
de saúde pediátrica incluem informações detalhadas sobre aferições de 
desenvolvimento específi cas para a faixa etária e cada estágio de desenvol-
vimento da criança.   

 FIG 3-11      Os colegas tornam-se cada vez mais importantes à medida 
que as crianças desenvolvem amizade fora do grupo familiar.   

 FIG 3-10      A brincadeira é terapêutica em qualquer idade e proporciona 
um meio para a liberação de tensão e estresse.   
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  IDADES E ESTÁGIOS 
  Idades e estágios  é um termo empregado para delinear, de forma ampla, 
períodos fundamentais na linha de tempo do desenvolvimento humano. 
Durante cada estágio, o crescimento e o desenvolvimento ocorrem nos 
domínios de desenvolvimento primário, o que inclui o físico, o intelectual, 
a linguagem e também o domínio socioemocional. Os  Ages & Stages Ques-
tionnaires  (ASQ)  *    são instrumentos de rastreamento de alta qualidade que 
incluem 19 pesquisas específi cas para idade e que questionam os pais sobre 
habilidades no desenvolvimento comum na vida diária de crianças de 1 mês 
de vida até 5 anos e meio ( Quadro 3-3   ). Os pais ou outros cuidadores res-
pondem às perguntas relacionadas com a habilidade de seu fi lho (p.ex., “Seu 
fi lho sobe em um objeto, como uma cadeira, para alcançar algo que deseja?” 
“Quando seu fi lho quer algo, ele expressa isso apontando para o objeto?”) 
As crianças cujo desenvolvimento parecer se situar signifi cativamente abai-
xo dos resultados de outras crianças da mesma idade são agendadas para 
avaliação adicional. O ASQ pode ser usado como um instrumento universal 
de rastreamento em clínicas pediátricas a fi m de identifi car crianças com 
risco de atrasos no desenvolvimento socioemocional ( Briggs, Steller, Silver 
et al., 2012 ). 

 Existem vários outros instrumentos de rastreamento do desenvolvimen-
to, com base em relato de genitores, que são confi áveis e válidos. Alguns dos 
mais comuns além do ASQ são o  Parent’s Evaluation of Developmental Status  
(PEDS), o  Child Developmental Inventory  e o  Pediatric Symptom Checklist . 
Embora esteja além do escopo deste capítulo descrever cada instrumento de 
rastreamento, utilizar uma ferramenta pode ajudar a enfermeira a promover 
orientação e o encaminhamento apropriados preventivos ( Wagner, Jenkins 
e Smith, 2006 ). Ao longo deste livro, cada um dos capítulos de promoção de 
saúde inclui informações sobre o desenvolvimento detalhadas e específi cas 
para a idade e o estágio da criança.   

  FATORES GENÉTICOS QUE INFLUENCIAM 
O DESENVOLVIMENTO 

  PANORAMA DA GENÉTICA E DA GENÔMICA 
 Enfermeiras e outros profi ssionais de saúde cada vez mais se deparam com 
informações sobre genética e genômica que são incorporadas à sua prática. 
Em resposta a essa necessidade, o Consensus Panel on Genetic/Genomic 
Nursing Competencies foi estabelecido em 2006. Esse painel independente 
de líderes de enfermagem oriundos de ambientes clínicos, de pesquisa e 
acadêmicos estabeleceu competências mínimas essenciais necessárias para 
as enfermeiras proporcionarem cuidados de enfermagem competentes, 

focados em genética e genômica ( Consensus Panel on Genetic/Geno-
mic Nursing Competencies, 2009 ). De modo semelhante, competências 
genéticas e genômicas foram criadas e publicadas para enfermeiras pós
-graduadas ( Greco, Tinley e Seibert, 2012 ). Empregando esses documentos 
como recursos, a American Association of Colleges of Nursing publicou 
o trabalho revisado The Essentials of Baccalaureate Education for Profes-
sional Nursing Practice (2008  http://www.aacn.nche.edu/education/pdf/
BaccEssentials08.pdf  ). O trabalho identificou a genética e a genômica 
como forças intensas influenciadoras da participação das enfermeiras 
nos cuidados do paciente. Esse breve panorama identifi ca termos-chave e 
conceitos e evidencia competências essenciais de genética e genômica para 
todas as enfermeiras. 

  Genes, Genética e Genômica 
 Os genes são segmentos de ácido desoxirribonucleico (DNA) que contêm 
informações genéticas necessárias para controlar uma função ou caracterís-
tica fi siológica. Com frequência, tais segmentos são conhecidos como  sites  ou 
 loci , indicando uma localização física ou “geográfi ca” em um cromossomo. 
Comumente, dentro de uma população, ocorrem formas variantes de um 
gene. Quando se refere a uma forma particular de um gene, emprega-se o 
termo  alelo . Formas variantes de um gene (alelos variantes) podem levar 
a diferenças não mensuráveis nem observáveis, podem levar o indivíduo a 
ser susceptível a patologia clinicamente identifi cável dentro de contextos 
ambientais específi cos, podem provocar uma doença ou um distúrbio clini-
camente diagnosticável ou podem mostrar vantagem dentro de um contexto 
ambiental em particular. 

 No passado, acreditava-se que as doenças humanas ou eram claramente 
genéticas ou tipicamente ambientais. No entanto, a observação de que 
alguns distúrbios genéticos são congênitos (presentes ao nascimento), 
enquanto outros são expressos numa fase mais posterior na vida, levou 
os cientistas a concluírem que muitas, se não a maioria, das doenças são 
causadas por uma predisposição genética que pode ser ativada por um 
desencadeador ambiental. Exemplos dessas interações são encontrados em 
distúrbios de um único gene, como a fenilcetonúria (PKU) e a doença fal-
ciforme, bem como   distúrbios multifatoriais  , como o câncer e defeitos do 
tubo neural. A PKU é o transtorno decorrente da ausência (geneticamente 
determinada) de uma enzima que metaboliza o aminoácido fenilalanina. 
Contudo, os efeitos prejudiciais no lactente são expressos somente após a 
ingestão sufi ciente de substâncias que contêm fenilalanina, como o leite 
(desencadeador ambiental). Mesmo no caso de um distúrbio genético “clás-
sico”, como a doença falciforme, seus sintomas agudos são desencadeados 
por determinados distúrbios, como diminuição da tensão de oxigênio, 
infecção ou desidratação.  

  Anomalias Congênitas 
 A embriogênese e o desenvolvimento fetal constituem uma série de eventos 
relacionados e cronologicamente precisos, em que todas as partes devem 
ser adequadamente integradas a fi m de assegurar um todo coordenado. 
Agressões durante o desenvolvimento ou anormalidades na diferenciação 
ou no momento adequado de organogênese podem resultar em diversas 
  anomalias congênitas  , ou defeitos ao nascimento, que ocorrem em 2% a 
4% de todos os nativivos e, com frequência, são classifi cadas como defor-
mações, interrupções, displasias ou malformações. As   deformações   com 
frequência são causadas por forças mecânicas extrínsecas sobre tecido 
em desenvolvimento normal. O pé torto é um exemplo de deformação 
frequentemente provocada por restrição uterina. As   rupturas   decorrem 
da degradação de tecido previamente normal. Amputações congênitas 
provocadas por faixas amnióticas (tiras fi brosas de âmnio que se enrolam 
em diferentes partes do corpo durante o desenvolvimento) são exemplos de 
anomalias por ruptura. As   displasias   decorrem da organização anormal 
de células em um tipo particular de tecido. Anomalias congênitas de dentes, 
cabelos, unhas ou glândulas sudoríparas podem ser manifestações de uma 
das mais de 100 diferentes síndromes de displasia ectodérmica ( National 
Foundation for Ectodermal Dysplasias, 2015 ). Formações anormais de 
órgãos ou de partes do corpo decorrentes de um processo anormal de desen-
volvimento são denominadas   malformações  , cuja maioria ocorre antes   

  QUADRO 3-3       Ages & Stages 
Questionnaires   *         

    •     Tipo de rastreamento: Desenvolvimento (ASQ-3) e social-emocional (ASQ:SE)  
  •     Amplitude etária: 1 a 66 meses de vida para ASQ-3, 3 a 66 meses de vida 

para ASQ:SE  
  •     Número de questionários: 21 para ASQ-3, 8 para ASQ:SE  
  •     Número de itens: cerca de 30 por questionário  
  •     Componentes on-line: Controle dos dados e preenchimento do questionário  
  •     Nível de leitura dos itens: 4ª a 6ª série  
  •     Quem completa: Os pais  
  •     Tempo para completar: 10 a 15 minutos  
  •     Quem faz a contagem: Profi ssionais  
  •     Tempo para contagem: 2 a 3 minutos  
  •     Línguas: Inglês e espanhol (para outras línguas, visitar  www.agesandstages.com )      

 *  O ASQ pode ser encontrado em  www.agesandstages.com . 

  *     As informações sobre os Ages & Stages Questionnaires (ASQ) podem 
ser encontradas em  www.agesandstages.com   
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das 12 semanas de gestação. Lábio fendido, um exemplo de malformação, 
ocorre com aproximadamente 5 semanas de gestação, quando o embrião 
em desenvolvimento apresenta duas fendas na área. Normalmente, entre 5 e 
7 semanas, as células se dividem rapidamente e migram, preenchendo essas 
fendas. Se houver uma anormalidade nesse processo do desenvolvimento, 
o embrião permanece com fenda labial unilateral ou bilateral, que também 
pode envolver o palato. 

 Os tipos de anomalias que podem decorrer de causas genéticas ou 
ambientais pré-natais podem ser anormalidades estruturais importantes 
com consequências médicas, cirúrgicas, ou de qualidade de vida graves, 
ou podem ser anomalias de menor importância ou variantes normais sem 
consequências graves, como depressão sacral, mamilo extra ou mancha 
café-com-leite. Anomalias congênitas podem ocorrer isoladamente, como 
anomalia congênita do coração, ou pode haver múltiplas anomalias coexis-
tentes. Um padrão reconhecido de anomalias decorrentes de uma única causa 
específi ca é denominado   síndrome   (p.ex., síndrome de Down, síndrome 
alcoólica fetal). Um padrão não aleatório de malformações para as quais 
uma causa não foi determinada é denominado   associação   (p.ex., VACTERL 
[defeitos  v ertebrais, atresia  a nal, defeito  c ardíaco, fístula  t raqueo e sofágica 
e defeitos  r enais e de membros]). Quando uma anomalia solitária provoca 
uma cascata de anomalias adicionais, o padrão de defeitos é denominado 
  sequência  . A sequência de Pierre Robin começa com o desenvolvimento 
anormal da mandíbula, resultando na colocação anormal da língua durante 
o desenvolvimento. O processo normal de desenvolvimento do palato é 
impedido porque a língua obstrui a migração das prateleiras palatais na 
direção da linha média e permanece um palato fendido. Consequentemente, 
os bebês que nascem com a sequência de Pierre Robin apresentam recesso 
da mandíbula e língua anormalmente situada e encontram-se sob risco de 
apneia obstrutiva. Defeitos de tubo neural, palato fendido, surdez, anoma-
lias cardíacas congênitas e comprometimento cognitivo são exemplos de 
malformações congênitas que podem ocorrer isoladamente ou como parte 
de uma síndrome, uma associação ou uma sequência e podem ter causas 
diferentes, como anomalias em um único gene ou um único cromossomo, 
exposições pré-natais ou causas multifatoriais.  

  Transtornos do Ambiente Intrauterino 
 O ambiente intrauterino pode ter um efeito profundo e permanente sobre o 
desenvolvimento do feto com ou sem anormalidades cromossômicas ou de 
um único gene. A restrição ao crescimento intrauterino, por exemplo, pode 
ocorrer associada a muitas síndromes genéticas, como Down, Russel-Silver, 
Prader-Willi e síndrome de Turner ( Rimoin, Pyeritz e Korf, 2013 ), ou pode 
ocorrer provocada por fatores não genéticos, como a ingestão de álcool pela 
mãe. Anormalidades placentárias cada vez mais são encontradas como fator 
etiológico em transtornos do neurodesenvolvimento (p.ex., paralisia cerebral 
e comprometimento cognitivo) que anteriormente foram atribuídos a asfi xia 
durante o parto ( McIntyre, Taitz, Keogh et al., 2013 ). 

 Os   teratógenos  , agentes que podem causar anomalias congênitas quando 
presentes no ambiente pré-natal, contribuem para a maioria dos efeitos 
intrauterinos adversos não atribuíveis a fatores genéticos. Tipos de tera-
tógenos incluem fármacos (fenitoína [Dilantin ® ], varfarina [Coumadin ® ], 
isotretinoína [Accutane ® ]), substâncias químicas (álcool etílico, cocaína, 
chumbo), agentes infecciosos (rubéola, citomegalovírus), agentes físicos 
(radiação ionizante materna, hipertermia) e agentes metabólicos (PKU 
materna). Muitas dessas exposições teratogênicas e seus efeitos decorrentes 
são completamente preveníveis. Por exemplo, gestantes podem evitar ter 
um bebê com um dos transtornos do espectro alcoólico fetal não ingerindo 
álcool durante a gravidez.  

  Transtornos Genéticos 
 Os transtornos genéticos podem ser causados por anormalidades cromos-
sômicas, conforme visto na síndrome de Turner, síndrome de Down, ou 
na síndrome velocardiofacial (VCFS); por mutações em um único gene, 
conforme visto na anemia falciforme, na neurofi bromatose ou na distro-
fi a muscular de Duchenne; por uma associação entre fatores genéticos e 
ambientais, conforme visto em distúrbios do tubo neural ou diabetes de 
início na maturidade no jovem; e por mutações no ácido desoxirribonucleico 

mitocondrial (mtDNA), conforme visto na susceptibilidade à surdez não 
sindrômica causada por sensibilidade a aminoglicosídeos. 

 Anormalidades de   autossomos   (todos os cromossomos exceto os cro-
mossomos X e Y), tanto numéricas quanto estruturais grandes, contribuem 
para diversas síndromes em geral caracterizadas por defi ciências cognitivas. 
Com frequência, as enfermeiras observam características faciais dismórfi cas, 
características comportamentais como um choro incomum ou um com-
portamento defi ciente de alimentação, e outras manifestações neurológicas, 
como hipotonia ou respostas refl exas anormais, que podem alertá-las quanto 
a essas e outras anormalidades cromossômicas. 

 As células somáticas contêm 44 autossomos (os 22 pares de cromos-
somos que não infl uenciam fortemente a determinação do sexo à con-
cepção) e dois cromossomos sexuais, XX no sexo feminino e XY no sexo 
masculino. Para os fi ns de estudos citogenéticos, os cromossomos em geral 
são dispostos em um cariótipo, que é a organização, feita em laboratório, de 
cromossomos especialmente preparados de acordo com tamanho, posição 
do centrômero e padrão de bandas. Ocorrem anormalidades cromossômicas 
numéricas sempre que cromossomos inteiros são adicionados ou deleta-
dos. A síndrome de Down é um exemplo de um distúrbio provocado pela 
presença de um autossomo extra, o cromossomo 21. A síndrome de Turner 
é o único exemplo de um distúrbio compatível com a vida causado pela 
ausência de um cromossomo. As crianças com a síndrome de Turner têm 
um cromossomo X. Os cromossomos estão sujeitos a alterações estruturais 
decorrentes de quebra e reorganização. A retirada de um cromossomo 
ocorre quando a quebra do mesmo resulta em perda do fragmento fraturado 
na extremidade terminal dele ou em seu interior. Algumas anormalidades 
cromossômicas estruturais são pequenas demais para serem visualiza-
das de modo confi ável sob microscopia óptica; porém, ainda assim são 
clinicamente relevantes. Sítios frágeis ou fracos com repetições de trios 
expandidos foram identifi cados tanto nos autossomos quanto no cromos-
somo X. Um exemplo clássico é a síndrome do X frágil. As   síndromes de 
genes contíguos   são transtornos caracterizados por uma microdeleção ou 
microduplicação de segmentos cromossômicos menores, que podem exigir 
técnicas especiais de análise ou testes moleculares para serem detectadas 
( Bar-Shira, Rosner, Rosner et al., 2006 ). 

 As anomalias cromossômicas tipicamente acometem grandes números 
de genes; entretanto, um   transtorno de único gene   é causado por uma 
anormalidade no interior de um gene ou em uma região reguladora do 
gene. Os transtornos de um único gene podem afetar todos os sistemas 
corporais e podem ter expressão de branda a intensa; ademais, exibem um 
padrão mendeliano de herança, dominante ou recessiva, que foi delineada 
primeiramente em meados do século XIX por meio de experimentos de 
Gregor Mendel com plantas. 

 As leis de hereditariedade mendelianas permitem a previsão do risco de 
transtornos em um único gene; no entanto, a expressão fenotípica pode ser 
alterada por uma penetração incompleta ou por expressividade variável do 
alelo responsável. Diz-se que um alelo apresenta   uma penetração reduzida   
ou   incompleta   em uma população quando uma proporção de indivíduos 
que possuem tal alelo não expressa o fenótipo. Diz-se que um alelo tem 
  expressividade variável   quando os indivíduos que possuem tal alelo exibem 
as características da síndrome em graus variáveis, desde brandas a intensas. 
Se uma pessoa expressar o fenótipo possível, mesmo que mais brando, o 
alelo é penetrante em tal indivíduo.  

  Papel da Enfermagem na Genética 
 Todas as enfermeiras precisam estar preparadas para usar informações 
e tecnologia relacionadas com genética e genômica ao proporcionar os 
cuidados. O domínio das competências essenciais genéticas e genômicas 
na prática profi ssional incluem aplicar e integrar conhecimento genético 
na avaliação de enfermagem; identifi car e encaminhar clientes que possam 
se benefi ciar de informações ou serviços de genética; identifi car recursos 
de genética bem como serviços que atendam às necessidades dos clientes; e 
promover cuidados e apoio antes, durante e após a promoção de informações 
e serviços de genética ( Consensus Panel on Genetic/Genomic Nursing 
Competencies, 2009 ). Com frequência, um profi ssional da enfermagem é 
o primeiro a reconhecer a necessidade de avaliação genética ao identifi car   
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um transtorno hereditário em um histórico familiar ou ao anotar anorma-
lidades físicas, cognitivas ou comportamentais ao realizar uma avaliação de 
enfermagem ( Quadro 3-4   ).  

  Avaliação de Enfermagem: Como Aplicar e Integrar 
Conhecimento de Genética e Genômica 
 O histórico de saúde da família é um instrumento importante para iden-
tifi car indivíduos e famílias com maior risco para doença, fatores de risco 
para doença (p.ex., obesidade) e padrões de doenças hereditárias. Devido à 
sua importância, todas as enfermeiras devem saber levantar informações da 
história familiar e, quando aplicável, documentar as informações coletadas 
na forma de árvore genealógica. 

 Ao obter um histórico de saúde da família, as enfermeiras devem coletar 
informações sobre todos os membros da família, no mínimo, de três gerações. 
Em geral, esse processo leva de 20 a 30 minutos. Quando possível, é melhor 
incluir tanto o pai quanto a mãe na entrevista a fi m de obter informações 
sobre parentes dos dois lados da família. Prontuários médicos, certidões de 
nascimento e atestados de óbito, cadernos de anotações de eventos da família 
e álbuns de fotografi as são recursos úteis, e as pessoas entrevistadas deverão 
ser instruídas a levar tais itens se estiverem disponíveis. Algumas vezes, é 
preciso consultar outros membros da família. O nível de educação acadêmica 
e o grau de entendimento variam muito entre informantes e infl uenciam 
sua confi abilidade. Os informantes podem ser reticentes, particularmente 
se considerarem o transtorno como algo de se envergonhar ou, de alguma 
forma, assustador. Por vezes, relações verdadeiras podem estar escondidas, 
como uma adoção ou uma paternidade atribuída erroneamente. 

 Além do histórico familiar, as enfermeiras que cuidam de crianças e 
famílias precisam obter históricos de gestação, trabalho de parto e parto, 
bem como perinatal, clínico e de desenvolvimento. Embora seja comum 
para as enfermeiras de genética obter todos esses históricos antes ou durante 
uma consulta genética inicial, não se espera que todas as enfermeiras obte-
nham todos esses dados de avaliação de cada paciente durante uma consulta 
pediátrica. Os prontuários de saúde eletrônicos estão tornando mais prático 
construir um conjunto abrangente de históricos, mesmo quando muitos 
profi ssionais de cuidados da saúde contribuem apenas com uma parte do 
histórico total. 

 Ensina-se a todas as enfermeiras o modo de realizar avaliações físicas, 
porém raramente lhes ensinam a reconhecer anomalias e dismorfologias 
menores que possam sugerir um transtorno genético. Por outro lado, as 
enfermeiras são muito boas em reconhecer atrasos no desenvolvimento, 
diferenças de comportamento e aspectos globais que podem suscitar 
preocupação quanto a um neonato, lactente, criança ou adolescente 
precisarem de avaliação adicional ( Prows, Hopkin, Barnoy et al., 2013 ). 
Embora dismorfologia esteja além do escopo deste capítulo, o leitor pode 
consultar o exemplar de janeiro de 2009 do American Journal of Medical 
Genetics ( Carey, Cohen, Curry et al., 2009 ). São fornecidos desenhos e 
fotografi as de características morfológicas normais e anormais de cabeça, 
face e extremidades junto à terminologia aceita de dismorfologia. As 
enfermeiras com conhecimento de dismorfologia são capazes de articular 
questões específi cas sobre o aspecto de uma criança em vez de se basear na 
frase fora de moda e ofensiva “criança com aspecto engraçado”. Quando 
uma anomalia importante é identifi cada, as enfermeiras devem levantar 
suspeita de que a criança possa ter outras anomalias congênitas. Quan-
do forem identifi cadas três ou mais anomalias menores, as enfermeiras 
deverão levantar a possibilidade de uma síndrome subjacente. Contudo, 
é importante considerar o aspecto físico, o desenvolvimento e o compor-
tamento dos pais ao considerar a relevância da combinação de pequenas 
anomalias na criança.  

  Identifi cação e Acompanhamento 
 É responsabilidade das enfermeiras aprender princípios básicos de genética, 
estar alerta a situações em que as famílias possam se benefi ciar de avaliação 
e aconselhamento genéticos, conhecer serviços especiais que possam ajudar 
a administrar e dar suporte a crianças acometidas e estar familiarizado 
com instalações em suas áreas onde esses serviços estejam disponíveis. 
Dessa maneira, as enfermeiras conseguem direcionar indivíduos e famílias 
a serviços necessários e podem ser participantes ativas na avaliação gené-
tica e no processo de aconselhamento. O recurso regularmente atualizado 
para localizar clínicas de genética nos Estados Unidos pode ser encon-
trado em  http://ghr.nlm.nih.gov/handbook / (clique no link para  Genetic 
Consultation ). Além disso, as secretarias de saúde estaduais norte-americanas 
oferecem serviços ou podem auxiliar na identifi cação de profi ssionais de 
saúde com treinamento especializado em genética. 

 A identifi cação precoce de um transtorno genético permite a previsão 
de distúrbios associados e a implementação de medidas preventivas dis-
poníveis, bem como tratamento, a fi m de evitar complicações potenciais 
e melhorar a saúde da criança. Também pode prevenir o nascimento ines-
perado de outra criança acometida na família imediata ou na estendida. 
As enfermeiras desempenham um papel importante na identifi cação de 
pacientes e famílias que têm um distúrbio genético ou que correm o risco 
de desenvolver ou transmitir um ( Quadro 3-4 ). Quando facilitar consultas 
genéticas, as enfermeiras deverão compartilhar com o geneticista os achados 
nos históricos coletados que originaram a consulta. As enfermeiras também 
podem ajudar no processo de encaminhamento ao determinar e comunicar 
as preocupações iniciais da família, o estado de conhecimento de tal família 
sobre o motivo do encaminhamento bem como as atitudes e crenças da 
mesma relacionadas com genética. 

 A avaliação genética para fi ns diagnósticos pode ocorrer em qualquer 
ponto do ciclo de vida. No período neonatal, as anomalias congênitas e os 
resultados de rastreamento neonatal anormais são motivos óbvios para 
encaminhamento. Após o período neonatal, os indicadores para encami-
nhamento incluem transtornos metabólicos, atrasos no desenvolvimento,   

  QUADRO 3-4      Indicações Pediátricas 
para Consulta Genética       

  História Familiar 

    •     História familiar de doenças hereditárias, anomalias congênitas ou problemas 
de desenvolvimento  

  •     História familiar de morte cardíaca súbita ou câncer de início precoce  
  •     História familiar de doença mental     

  Histórico Clínico 

    •     Rastreamento neonatal anormal  
  •     Resultado de teste genético anormal solicitado por profi ssional que não da área 

de genética e que não possui conhecimento nem experiência para discutir as 
implicações dos resultados  

  •     Sangramento excessivo ou coagulação excessiva  
  •     Distúrbio neurológico progressivo  
  •     Infecção recorrente ou imunodefi ciência     

  Histórico do Desenvolvimento 

    •     Transtornos comportamentais  
  •     Comprometimento cognitivo ou autismo  
  •     Atraso no desenvolvimento e na fala ou perda dos marcos do desenvolvimento     

  Avaliação Física 

    •     Anomalias menores e aspectos dismórfi cos  
  •     Anormalidades do crescimento  
  •     Anormalidades esqueléticas  
  •     Problemas visuais ou auditivos  
  •     Transtorno metabólico (odor incomum do hálito, da urina ou das fezes)  
  •     Anormalidades do desenvolvimento sexual ou puberdade tardia  
  •     Transtornos ou anormalidades cutâneos     

  Solicitações Parentais 

    •     Os pais solicitam que a criança seja avaliada por um geneticista        

Adaptado de Pletcher BA, Toriello HV, Noblin SJ et al: Indications 
for genetic referral: a guide for healthcare providers,  Genet Med  9(6):
385–389, 2007.
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atrasos no crescimento, problemas comportamentais, atrasos cognitivos, 
desenvolvimento sexual anormal ou tardio e problemas clínicos conhecida-
mente associados a doenças genéticas. Por exemplo, uma criança em idade 
pré-escolar apresentando hiperatividade e comportamentos semelhantes 
aos de autista pode necessitar da avaliação para síndrome do X frágil, e uma 
menina de 17 anos com amenorreia primária e baixa estatura deverá ser 
avaliada quanto à síndrome de Turner. 

 Com tantos avanços recentes nos exames genéticos, não é incomum 
uma criança ou um adulto com problemas clínicos crônicos, incluindo 
comprometimento cognitivo, receber encaminhamento para reavaliação 
de seu distúrbio como um possível transtorno genético que pode não ter 
sido diagnosticável alguns anos antes, como transtornos de microdeleção 
ou mutações de um único gene. Se for fechado um diagnóstico genético, em 
geral o paciente é encaminhado de volta ao clínico de cuidados primários 
com recomendações para conduta de rotina.  

  Como Promover Educação, Cuidados e Suporte 
 É crítico manter contato com a família ou fazer um encaminhamento 
a uma clínica de cuidados da saúde ou uma agência que possa promover 
uma relação sustentada. Torna-se mais comum para os profi ssionais de 
cuidados da saúde especializados em genética promover acompanhamento e 
gerenciamento regulares, em especial em crianças com transtornos genéticos 
raros. No entanto, algumas famílias preferem não ter consultas de acompa-
nhamento com especialistas em genética. 

 Independentemente de as famílias escolherem receber cuidados con-
tinuados em um centro, uma clínica ou com profi ssional de genética, as 
enfermeiras podem ajudar os pacientes e as famílias a processarem e a 
esclarecerem as informações que recebem durante a consulta genética. A 
compreensão errônea dessas informações pode ter muitas causas, como dife-
renças culturais, disparidade de conhecimento entre o profi ssional e a família e 
a ansiedade gerada pelo aconselhamento genético. Os membros da família 
têm difi culdade de absorver todas as informações dadas durante uma seção 
de avaliação e de aconselhamento genéticos. Com isso em mente, os profi s-
sionais da genética escrevem e enviam cartas com resumo clínico às famílias. 
A enfermeira pode precisar ajudar a família a entender a terminologia na 
carta, ajudá-la a identifi car e articular questões remanescentes ou áreas para 
esclarecimento, bem auxiliá-la ao longo do processo de acessar profi ssionais 
de saúde genética para esclarecer quaisquer dúvidas e preocupações remanes-
centes. Com frequência, as informações precisam ser repetidas diversas vezes 
até a família compreender o conteúdo e suas implicações. 

 As enfermeiras precisam avaliar e abordar os sentimentos de culpa dos 
pais acerca de portar “genes ruins” ou de ter “provocado doença no fi lho”. 
Dependendo do tipo de transtorno citogenético, a enfermeira pode conseguir 
livrar os pais da culpa, explicando-lhes a natureza aleatória da segregação 
durante a formação de gametas e a fertilização. Se o distúrbio for um trans-
torno hereditário mendeliano ou mitocondrial, é importante avaliar a com-
preensão dos pais acerca do risco de recorrência, ajudá-los a compreender 
as probabilidades de uma gestação subsequente ser ou não acometida e 
assegurar que lhes foi dada informação sobre suas opções para futuros 
fi lhos (diagnóstico pré-implantação, uso de óvulo ou esperma de doador, 
diagnóstico pré-natal ou adoção). Com frequência, as famílias tentam jus-
tificar algum evento não relacionado como causador da anormalidade 
(p.ex., uma queda, uma infecção do trato urinário, ou “um copo de vinho”) 
antes de a mãe saber que estava grávida. Esses conceitos errôneos devem ser 
avaliados e esclarecidos. 

 Após uma consulta genética — e, algumas vezes, antes da consulta —, 
os pais com frequência usam a internet para encontrar respostas para suas 
perguntas. Durante a avaliação genética inicial, pode não ser possível chegar 
a um diagnóstico. Em vez disso, os achados em prontuários, históricos de 
desenvolvimento e familiares conduzem o profi ssional a solicitar testes gené-
ticos e outros procedimentos diagnósticos. Os diagnósticos em consideração 
são discutidos brevemente com os pais. Alguns genitores fi cam satisfeitos 
com a informação resumida e não se preocupam em descobrir mais até que 
o diagnóstico verdadeiro seja estabelecido. Outros genitores vão para casa e 
procuram o máximo possível de informações que conseguem sobre os diag-
nósticos que estão sendo considerados. As informações que esses genitores 

encontram podem ser aterrorizadoras e muito intensas e também imprecisas 
ou confusas. As enfermeiras podem desempenhar um papel importante ao 
ajudar os pais a identifi car recursos acurados confi áveis para informações 
em qualquer momento que desejarem. Também é importante enfatizar que 
tudo aquilo descrito para um distúrbio genético pode não ser relevante para 
aquela criança. Antes da consulta genética de acompanhamento, quando os 
resultados dos exames e dos procedimentos serão discutidos, as enfermeiras 
podem ajudar os pais a identifi car e anotar as perguntas e preocupações que 
precisam ser abordadas antes de sair da clínica. 

 Depois que um diagnóstico genético é fechado ou que uma predis-
posição genética a um transtorno de início tardio é identifi cada, as enfer-
meiras precisam ter contato frequente com os pacientes e com as famílias 
à medida que elas tentam incorporar terapias recomendadas ou estratégias 
de prevenção de doença em sua vida diária. Por exemplo, um transtorno 
como a fenilcetonúria exige administração atenta da dieta; por conseguinte, 
é importante assegurar que a família compreenda e siga as instruções e 
seja capaz de circular pelo sistema de cuidados da saúde para acessar a 
fórmula essencial e os produtos alimentícios com baixo teor de fenilalanina. 
Um lactente avaliado para palato fendido e anomalia cardíaca e no qual 
subsequentemente descobriu-se a síndrome velocardiofacial deverá ser 
submetido à intervenção cirúrgica para as malformações congênitas. Tal 
lactente também se benefi ciará de serviços precoces intervencionais e, por 
fi m, de um plano de educação individualizado na escola, porque são comuns 
atrasos no desenvolvimento e consequentes problemas de aprendizado. 

 A avaliação inicial e contínua das habilidades da família de lidar com 
o problema, bem como seus recursos e sistemas de suporte, é vital para 
determinar a necessidade de assistência e suporte adicionais dessa família. 
Assim como ocorre com qualquer família que tenha uma criança com 
problema crônico de saúde, as enfermeiras precisam ensinar à família a se 
tornar um defensor da criança. As enfermeiras podem ajudar as famílias a 
localizar instituições e clínicas especializadas em um transtorno específi co ou 
em suas consequências que podem promover serviços (p.ex., equipamento, 
medicamentos e reabilitação), programas educacionais e grupos de apoio aos 
pais. O encaminhamento a grupos de apoio locais e nacionais ou o contato 
com uma família local que tenha uma criança com o mesmo distúrbio 
pode ser útil para quem ser tornou pai/mãe recentemente. A privacidade e 
a confi dencialidade são imperativas, e ambas as famílias devem dar permis-
são antes que informações de seu contato sejam fornecidas. As enfermeiras 
também podem ser importantes ao ajudar os pais a iniciar um grupo de 
apoio quando não houver nenhum. 

 A criação de vínculos e o ajuste do bebê aos genitores podem ser apoiados 
e facilitados por intervenções de enfermagem. Ao se avaliar a compreensão 
dos genitores acerca do transtorno da criança e proporcionar explicações 
simples e confi áveis, é possível ajudá-los a começar a entender as questões de 
saúde do fi lho. Orientar os pais em reconhecer indicações, respostas e pontos 
fortes da criança pode ser útil mesmo no caso de genitores experientes. Uma 
atitude de cuidado transmite o valor de seu fi lho e, por extensão, o valor deles 
enquanto pais. A enfermeira pode ajudar os pais a identifi car seus pontos 
fortes como uma família e a identifi car apoio disponível a eles. 

 Dar à luz e cuidar de uma criança com um transtorno genético não é 
necessariamente um fardo para a vida toda. É importante que as enfermeiras 
peçam aos pais que descrevam sua experiência de cuidar do fi lho com um 
distúrbio genético particular. Qual é o impacto sobre a família? Embora 
os pais possam inicialmente vivenciar resultados negativos, como choque, 
angústia emocional e pesar, as famílias podem se adaptar e ter sucesso. 
Recursos para administrar estresse e restabelecer o equilíbrio na vida das 
famílias acometidas por um distúrbio genético podem ajudar. A pesquisa 
de  van Riper (2007)  identifi cou intervenções de enfermagem que podem 
promover resiliência e adaptação nas famílias de crianças com síndrome de 
Down. As recomendações de van Riper são úteis para famílias de criança 
com qualquer tipo de transtorno genético: 
  •     Reconhecer múltiplos agentes de estresse, tensões e transições na vida 

dessas pessoas (p.ex., necessidades não satisfeitas da família).  
  •     Discutir e implementar estratégias para reduzir as demandas da família 

(p.ex., estabelecer prioridades e reduzir o número de atividades fora de 
casa em que os membros da família estejam envolvidos).    
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  •     Identifi car e usar os recursos individuais, da família e da comunidade 
(p.ex., humor, flexibilidade da família, família estendida que apoia, 
cuidados hospitalares, grupos de apoio locais e recursos da internet).  

  •     Expandir a amplitude e a efi cácia das estratégias de lidar com a situação 
(p.ex., aumentar o uso de estratégias ativas como reformulação, mobilizar 
sua habilidade de conseguir e aceitar ajuda e diminuir o uso de apreciação 
passiva).  

  •     Estimular o uso de um estilo afi rmativo de comunicação na resolução de 
problemas familiares (p.ex., um que transmita apoio e cuidados e exerça 
uma infl uência tranquilizadora).    

 Algumas famílias verdadeiramente enfrentam uma batalha após saberem 
que seu fi lho tem um transtorno genético. Elas podem se sentir envergo-
nhadas de um transtorno hereditário e procurar culpar seu parceiro por 
transmitir um gene ou cromossomo defeituoso. Podem ocorrer brigas 
intrafamiliares, hostilidade e desarmonia marital ou do casal, algumas vezes 
a ponto de desintegração familiar. As enfermeiras devem estar alertas quanto a 
evidências de fatores de risco que indicam ajuste inadequado (p.ex., abuso 
infantil, divórcio ou outros comportamentos de má adaptação). Poderá 
haver necessidade de encaminhamento a profi ssionais da área psicossocial 
para intervir na crise.

�     P E R G U N T A S  D E  R E V I S Ã O    

     1.     A enfermeira pode ser chamada para explicar aneuploidias de cromos-
somos sexuais. Ao responder as perguntas das famílias, a enfermeira pode 
afi rmar: 
  a.     “Alguns dos transtornos comuns provocados por aneuploidias de 

cromossomos sexuais são a síndrome de Klinefelter, a síndrome do 
XXY, a síndrome do triplo X feminino e a síndrome de Turner.”  

  b.     “A síndrome de Klinefelter é a mais comum de todas as aneuploidias 
de cromossomos sexuais, e o desenvolvimento mental é normal na 
maioria dos casos.”  

  c.     “Os indivíduos afetados pelo triplo X apresentam menarca prematura 
e menopausa tardia.”  

  d.     “As meninas com a síndrome de Turner apresentam estirão de cres-
cimento pré-púbere, e, a seguir, o crescimento praticamente cessa.”     

  2.     Quando os pais consideram a hipótese de fazer um teste genético, em 
especial após terem um fi lho com uma anomalia, quais informações a 
enfermeira poderia usar para orientar mais profundamente a família? 
Escolha o que se aplica. 
  a.     O rastreamento genético pode promover o reconhecimento precoce 

de uma doença, antes que ocorram sinais e sintomas, para a qual 
existem intervenção e terapia efetivas.  

  b.     O rastreamento pode ocorrer em diferentes momentos na vida de 
uma pessoa: pré-concepção, rastreamento neonatal ou rastreamento 
materno após o parto, dependendo das circunstâncias.  

  c.     Os testes genéticos podem ajudar a identifi car portadores de uma 
doença genética com a fi nalidade de tornar máximas as opções de 
planejamento parental.  

  d.     Um histórico completo obtido pela enfermeira incluirá os irmãos 
dos pais, os pais e os avós.  

  e.     Reconhecer um transtorno genético pode facilitar ainda mais uma 
avaliação genética por meio da coleta de históricos de gestação, 
trabalho de parto e parto, bem como históricos perinatal, clínico e 
do desenvolvimento.     

  3.     Uma mãe leva sua fi lha de 3 anos à clínica infantil e mostra preocupação 
quanto ao comportamento da menina ser diferente e possivelmente 
precisar de terapia ou de medicação, no mínimo. Ela também explica 
que a criança constantemente responde a pedidos simples da mãe com 
uma resposta “não”, embora a atividade tenha sido apreciada no passado 
recente. Além disso, a criança tem feito mais pirraças na hora de dormir e 
se recusa a ir para a cama. A mãe teme que a fi lha se machuque durante 
uma pirraça, porque a criança prende a respiração até a mãe pegá-la e 
dar-lhe o que é pedido. A melhor resposta da enfermeira à mãe é que: 
  a.     A criança provavelmente se benefi ciaria de aconselhamento com um 

terapeuta treinado.  
  b.     A mãe e o pai devem avaliar suas práticas de criação dos fi lhos.  
  c.     O comportamento da criança é normal para a idade e pode represen-

tar frustração com o controle de suas emoções; devem ser explorados 
outros eventos relacionados com as pirraças e possíveis intervenções.  

  d.     O comportamento da criança é típico para a idade, e os pais devem 
apenas aguardar que a criança termine essa fase, porque esse com-
portamento terminará também.     

  4.     A mãe de um paciente de uma clínica de saúde, de 4 anos, questiona a 
enfermeira sobre terrores noturnos. Qual afi rmação feita pela mãe revela 
a necessidade de mais orientações? Selecione o que se aplica. 
  a.     Ele ultrapassará esse estágio quando for um pouco mais velho.  
  b.     Entrar numa rotina específi ca é útil e pode acalmar meu fi lho.  
  c.     Ver TV com um adulto ajuda, de modo que ele entenda o que é o 

real.  
  d.     Eu posso ajudar meu fi lho a dormir oferecendo-lhe seu animal de 

pelúcia favorito ou usando uma luz noturna.  
  e.     Nossa família frequentemente dorme junta, e isso parece ajudar.        

�     R E S P O S T A S  C O R R E T A S          
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Enfermagem Pediátrica

A 10º edição de Wong Fundamentos de Enfermagem Pediátrica apresenta inovações e atualizações de 
conteúdo, as etapas do ciclo de vida da infância e adolescência, o cuidado centrado na família e na comunidade e 
a prática baseada em evidências como marco de referência para a composição de cada um dos capítulos do livro. 
Na atual edição traduzida para o português, o conteúdo foi adequado à realidade brasileira. Neste sentido, a legis-
lação do exercício profissional e de proteção à infância, as diretrizes éticas da prática profissional de enfermagem, 
as mais recentes recomendações de órgãos governamentais brasileiros foram incluídas para tornar o conteúdo da 
obra aplicável ao contexto de ensino de enfermagem e de prática profissional nos cenários de atuação no país.

• Capítulo 1: incluiu os dados de morbimortalidade na infância e adolescência mais recentes e divulgados pelo 
governo federal até o ano de 2017. Apresenta conteúdos referentes ao Sistema Único de Saúde e o modo 
de atendimento à criança e ao adolescente nas redes de atenção básica no Brasil, como a saúde bucal e a 
problemática do sobrepeso/obesidade, por exemplo.  

• Capítulos 2 a 6: apresentação dos dados da cultura brasileira, como a indígena e a quilombola, com base em 
resultados de pesquisas publicadas nos últimos cinco anos. Inclui as recomendações do Ministério da Saúde 
sobre vacinação. Destaque para as escalas de avaliação da dor traduzidas, adaptadas culturalmente para o 
português brasileiro e validadas na prática da enfermagem pediátrica do país. 

• Capítulos 7 e 8: inclusão das diretrizes políticas e clínicas para a amamentação adotadas no país; resultados 
de publicações brasileiras sobre o impacto das iniciativas governamentais e da sociedade civil organizada 
para incentivar, apoiar e desenvolver boas práticas de amamentação e cuidados ao recém-nascido nos cená-
rios hospitalar, domiciliar e da comunidade. 

• Capítulos 9 a 30: adequação às normas brasileiras de transporte de crianças em veículos automotores, legis-
lação de proteção à infância e adolescência, vacinações recomendadas por idade e em condições especiais. 
Inclusão das diretrizes clínicas nacionais para abordagem de doenças infecciosas, de cuidado contínuo e 
prolongado em condições crônicas e criança com deficiência, da diversidade étnica, raça/cor e os múltiplos 
arranjos da família brasileira. 

Espera-se que esse livro texto constitua-se em fonte de consulta e de formação de novos enfermeiros e novas 
enfermeiras comprometidos com a qualidade do cuidado de enfermagem a criança, adolescente e sua família. 
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uma das maiores referências em 
enfermagem pediátrica, desde a 
publicação da sua primeira edição, 
há quase 40 anos.
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lização de conteúdos, as etapas do 
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e de proteção à infância e as dire-
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