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PROTOCOLO SOBRE PNEUMONIAS AGUDAS ADQUIRIDAS NA COMUNIDADE 

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL (CID10) 

J15.9 – Pneumonia bacteriana 
J18.9 – Pneumonia aguda 

DIAGNÓSTICOS ASSOCIADOS 

J85.2 –  Abscesso pulmonar 
J86 –  Piotórax 
J86.9 –  Pneumopiotórax 

Abscesso pleural 
J90 –  Derrame pleural 
J93.9 –  Pneumotórax 
J98.4 –  Pneumatoceles 

INTRODUÇÃO 

Conceitos: 
Pneumonia é uma inflamação ou infecção dos pulmões que afeta as unidades de troca de gás como bronquíolos 

terminais, respiratórios, alvéolos e interstício pulmonar. 
Geralmente é adquirida por aspiração de secreções infectadas das vias aéreas superiores, embora, as vias hematogênica 

e por contigüidade possam ocorrer em algumas situações. 
É uma das causas principais de óbito em crianças em países em desenvolvimento e é responsável por cerca de 14% dos 

casos atendidos em pronto-socorro pediátrico. 
Nos recém-nascidos as pneumonias geralmente são de etiologia bacteriana e estão relacionadas a complicações como 

coriamnionite materna e ruptura prematura de membrana com manifestações logo após o nascimento. Após 48 horas de vida , o 
parto prematuro e ventilação mecânica são fatores de risco importantes. Streptococcus do grupo B, principalmente, e bacilos 
gram-negativos (Escherichia coli, Klebsiella sp e, menos comumente, Pseudomonas sp) são implicados. 

A Chlamydia tracomatis pode ser adquirida durante parto vaginal e causar pneumonia nos 4 primeiros meses , 
principalmente, nos dois primeiros meses de vida. Raramente causa quadros graves e sua prevalência em lactentes internados é 
muito baixa.  

O Ureaplasma urealyticum é causa de pneumonia e é mais comumente visto em recém-nascido gravemente doente e 
tem baixa prevalência em lactentes normais de baixa faixa etária. 
São poucos os estudos prospectivos recentes de investigação etiológica de pneumonias, sendo que a infecção mista viral e 

bacteriana tem sido documentada em 20% a 30% dos casos. As bactérias têm sido implicadas principalmente nas doenças 
graves. 

O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e o Adenovírus são mais freqüentes em lactentes e crianças pré-escolares. Outros 
vírus, principalmente, fora dos períodos epidêmicos do VSR, incluem Adenovírus tipos 3,7,11 e 21 , Parainfluenza tipos 1 e 3, 
Enterovírus, Influenza, principalmente tipo A e Rinovírus 

O Streptococcus pneumoniae ocorre em todas as faixas etárias . Um estudo em crianças finlandesas isolou 
Streptococcus pneumoniae em 17% e Haemophilus influenzae cepas não tipáveis em 16% dos casos hospitalizados. 

Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia pneumoniae podem causar desde casos leves a graves principalmente em 
crianças maiores de 4 a 5 anos de idade. Enterobactérias e Staphylococcus aureus podem causar infecção em pacientes 
imunocomprometidos e, embora, venha sendo pouco isolado em crianças normais é prudente incluí-lo como possível agente 
etiológico em lactentes, principalmente, nos de baixa faixa etária.  

Moraxella catarralis tem sido ocasionalmente implicada como agente causal e Legionella pneumophila pode causar 
doença esporádica ou epidêmica, embora, seja mais freqüentemente vista em adultos. 

Em resumo, crianças com pneumonias graves que necessitarem de internação após alta do berçário sem complicações e 
que não apresentem doenças subjacentes e cuja infecção tenha sido adquirida na comunidade (isto é, após, pelo menos 10 dias 
da alta do berçário) devem ser consideradas como portadoras de doenças bacterianas e de acordo com sua faixa etária, o tipo de 
envolvimento pulmonar (comumente infiltrados broncopneumônicos em lactentes e localizados em crianças maiores) e estado 
de imunização considerar os agentes prováveis. 
• <1 mês: Streptococcus do grupo B, Staphylococcus aureus, Enterobactérias 
• 1 a 3 meses: Streptococcus pneumonia e > Staphylococcus aureus. 
• 3 meses a 2 anos: Streptococcus pneumoniae > Haemophylus influenzae não tipáveis > Staphylococcus aureus.  
• 2 a 5 anos: Streptococcus pneumoniae > Haemophilus influenzae 
• >5 anos: Streptococcus pneumoniae > Mycoplasma pneumoniae > Chlamydia pneumoniae 
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Fatores de risco relacionados ao hospedeiro 
• idade menor de 2 meses 
• desnutrição e outras imunodeficiências 
• baixo peso ao nascer 
• desmame precoce 
• viroses sistêmicas graves pregressas 
• doenças de base (como cardiopatias, anemia falciforme e encefalopatias) 
• cobertura vacinal insuficiente 
• corticoterapia prolongada e outros estados com comprometimento imunológico 
• doenças pulmonares que induzem a pneumonias de repetição como fibrose cística, asma, bronquiectasias, síndrome dos 

cílios imóveis. 
• Doenças gastro-entéricas, como refluxo gastro-esofágico. 

Fatores ambientais e socioeconômicos 
• tabagismo domiciliar 
• poluição urbana 
• condições desfavoráveis de moradia e saneamento básico 
Importante ressaltar que a dificuldade de acesso aos serviços de saúde é fator  que aumenta a mortalidade. 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

- Inicio do quadro com infecção das vias aérea superiores (obstrução nasal, coriza, espirros, tosse, febre e prostração nos 
períodos febris) que evolui de forma rápida ou insidiosa. A prostração acentua-se, os picos febris ficam mais altos, mais 
freqüentes e resistentes a antitérmicos. Geralmente existe taquipnéia ou algum sinal de desconforto respiratório 
independente da febre, sendo que estas alterações geralmente precedem achados na ausculta pulmonar ou alterações 
radiológicas. 

Sinais sugestivos de pneumonia 
- Aumento da freqüência respiratória 

Idade FR 
• < 2 meses > 60 rpm  
• 2 a 12 meses > 50 rpm 
• 1 a 5 anos > 40 rpm 

- Dor torácica em crianças maiores 
- Gemência em lactentes 
- Sintomas gerais como prostração, anorexia e fadiga 
Entidades que diferem do curso geral descrito acima 

• Pneumonia afebril do lactente – causada por vírus respiratórios ou Chlamydia trachomatis. 
  O primeiro simula um episódio gripal mais arrastado, porém a tosse é mais intensa e existe taqui ou dispnéia. O estado 
geral é preservado e a aceitação alimentar é limitada pelo esforço respiratório. 
  O segundo (Chlamidia), acomete lactentes jovens (< 4 meses) que nasceram por parto vaginal, freqüentemente com 
história de conjuntivite, cuja mãe pode ter tido vulvo-vaginite por ocasião do parto. 
  Nos dois casos a radiografia de tórax apresenta comprometimento intersticial bilateral tipo reticular, sinais de 
hiperinsuflação e espessamento brônquico. 

• Pneumonia por Mycoplasma – acomete principalmente escolares e adolescentes. 
Há tosse intensa e prolongada, normalmente cursa sem febre e com bom estado geral. Pode haver sinusite 

concomitante e outras pessoas que residem na mesma casa com quadro semelhante (crianças ou adultos). A radiografia de 
tórax evidencia opacidade peri-hilar, que lembra asas de borboleta. 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Diagnóstico Semelhança Diferença 
• Pneumonias nosocomiais Aspecto radiológico semelhante História de hospitalização recente (<10 dias) 
• Tuberculose Aspecto radiológico normalmente não é 

característico na infância e pode simular uma 
pneumonia ou estar associada a esta 

Dados de epidemiologia e história clínica 
mais arrastada, normalmente com 
emagrecimento e tosse prolongada (> 4 
semanas). 
Falha no tratamento habitual 

• Síndrome de Loeffler Aspecto radiológico semelhante História clínica, exame físico e 
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protoparasitológico ajudam na diferenciação 
 
• Hemossiderose pulmonar Aspecto radiológico semelhante História, dados laboratoriais e biópsia 

pulmonar fazem o diagnóstico 
• Quadros fúngicos afetando 

o pulmão 
Aspecto radiológico semelhante História de imunodeficiências e/ou 

hospitalização prolongada com 
procedimentos ou intervenções cirúrgicas, 
radiografia mostra infiltrado mais grosseiro, 
culturas fazem o diagnóstico 

• Envolvimento pulmonar 
nas colagenoses 

Radiografia de tórax pode mostrar derrame 
pleural 

História e exame físico evidenciam 
acometimentos de outros órgãos ou 
aparelhos, derrame pleural é um transudato 
(ver anexos) 

• Aspiração de corpo 
estranho 

Imagem radiológica de hiperinsuflação e /ou 
atelectasia 

História de engasgo e cianose 

• Atelectasia Aspecto radiológico semelhante. História de processos pulmonares de 
repetição 

• Seqüestro pulmonar * Aspecto radiológico semelhante associado a 
sinais de perda de volume pulmonar. 

Não existe história clínica. Exame físico não 
corresponde à imagem radiológica 
persistentemente alterada 

• Abscesso pulmonar Imagem radiológica pode simular pneumonia 
redonda ou nível hidro-aéreo na cavidade bem 
circunscrita 

História de febre prolongada, estado geral 
bastante debilitado. 

• Pneumonia por 
Pneumocistis Carinii 

Radiografia mostra opacidade grosseira Antecedentes de outras doenças oportunistas, 
epidemiologia, estado geral mais debilitado, 
hipoxemia, sorologia para o vírus HIV 
auxilia no diagnóstico. 

• Bronquiectasia Radiografia, história e o exame físico durante 
a agudização são semelhantes 

História de quadros pulmonares de repetição, 
tomografia de tórax fecha o diagnóstico 

• Fibrose cística Radiografia e história e exame físico na 
exacerbação aguda são semelhantes 

Quadros pulmonares de repetição. 
Associação com histórico de síndrome de 
má- absorção intestinal, dosagem alterada de 
sódio e cloro no suor fecham o diagnóstico 

• Timo de grande tamanho Aspecto radiológico semelhante História e exame físico normais. 
* Seqüestro pulmonar = massa de tecido pulmonar embrionário e por vezes cístico não funcionante. Pode se localizar de forma 

intra ou extra lobar. Recebe perfusão sanguínea, mas não ventila. Normalmente é acometido com infecção. Geralmente 
localiza-se nos lobos inferiores. A conduta é cirúrgica com ressecção da região acometida. 

ANAMNESE 

- Deve ser completa, possuir cronologia no relato dos acontecimentos, ser clara e permitir que ocorra fácil distinção com os 
diagnósticos diferenciais listados acima. 

Manifestações infecciosas e respiratórias: 
• Tosse – geralmente é produtiva 
• Febre – geralmente alta e de difícil controle (exceto nas pneumonias atípicas e afebril do lactente)  
• Gemência – freqüente nos lactentes 
• Dor torácica ou abdominal – freqüente em crianças maiores e adolescentes 
• Desconforto respiratório – alterações da freqüência e intensidade dos movimentos respiratórios são importantes indícios de 

pneumonia, associada aos sintomas acima 
• Dores abdominais, náuseas e vômitos – pneumonias e derrames pleurais fazem parte do diagnóstico diferencial de abdome 

agudo, principalmente em crianças maiores 
Outros dados que também são essenciais na anamnese: 

• antecedentes de quadros pulmonares  
• antecedentes neonatais 
• condições de higiene, moradia e alimentação 
• antecedentes familiares para doenças pulmonares e alérgicas 
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• esquema de vacinação e epidemiologia para tuberculose 

EXAME FÍSICO 

1- Estado geral, dados antropométrica (peso, altura, etc.), avaliação nutricional, sinais vitais (T, FC, FR, etc.) 
2- Coloração das mucosas, hidratação, perfusão periférica*, sinais de toxemia 
3- Exame físico dos diversos aparelhos 
4- Propedêutica pulmonar 

A. Inspeção estática (deformidades torácicas, abaulamentos, retrações e cicatrizes) 
B. Inspeção dinâmica (ritmo respiratório, freqüência e mobilidade bilateral – nas grandes pneumonias e derrames haverá 

diminuição homolateral) 
C. Palpação (expansibilidade torácica diminuída no local correspondente ao acometimento nas grandes pneumonias e 

derrames, frêmito tóraco-vocal notado com melhor nitidez nas pneumonias que nos derrames) 
D. Percussão (som claro pulmonar no hemitórax não acometido, macicez nas áreas correspondentes a consolidação, sub-

macicez nos derrames e timpânico nos pneumotórax) 
E. Ausculta (caracteristicamente sopro tubário, estertores crepitantes no início e no fim do quadro, roncos e estertores 

subcrepitantes no meio do tratamento da pneumonia, nos derrames há abolição do murmúrio vesicular ou grande 
diminuição à ausculta) 

*  O examinador comprime a mão do paciente por 15 segundos e, depois, verifica o tempo para o retorno da circulação. 

PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS / INDICAÇÕES E FREQÜÊNCIA 

1. Radiografia de tórax 
• Na admissão, se há suspeita diagnóstica 
• Se com boa evolução:  próximo à alta. 
• Se com má evolução ou se semiologia indicar alteração para pior: a cada 48 a 72 horas. 

2. Hemograma (ver anexos) 
• Na admissão se há suspeita diagnóstica, após boa hidratação clínica. 
• Se houver piora clínica, suspeita de bacteremia ou má evolução. 

3. Hemocultura 
• Suspeita diagnóstica, antes de iniciar antibioticoterapia, na admissão – colher 3 amostras no 1º dia. 
• Repetir se houver má evolução ou suspeita de bacteremia. 

4. Gasometria arterial 
• Desconforto respiratório e depois, se necessário. 

5. Bacterioscopia de escarro 
• Suspeita de tuberculose, em pacientes que escarram – colher 3 amostras (ver protocolo sobre tuberculose). 

6. Pesquisa de BK no lavado gástrico 
• Suspeita de tuberculose em crianças que não escarram – colher 3 amostras (ver protocolo sobre tuberculose). 

7. Prova tuberculínica com PPD (Não fazer na vigência de corticoterapia sistêmica) 
• Suspeita de tuberculose, mesmo se vacinado com BCG (ver protocolo sobre tuberculose). 

8. Ultra-som de tórax 
• Suspeita de derrame pleural, com controle evolutivo, se necessário. 

9. Quimiocitológico de líquido pleural (ver anexos) 
(citologia com diferencial de leucócitos, pH, glicose, proteína, ácido lático, DHL) 

• Quando do diagnóstico do todo derrame pleural puncionável. 

10. Bacterioscopia e cultura do líquido pleural 
• Quando do diagnóstico do todo derrame pleural puncionável, antes de introduzir ou trocar antibiótico. 

11. CIE ou Látex do líquido pleural 
• Quando do diagnostico do todo derrame pleural puncionável. 

12. Tomografia de tórax 
• Quando existir dúvidas na interpretação radiológica nos casos com má evolução. 
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CONDUTAS TERAPÊUTICAS 

A terapia antimicrobiana empírica é uma prática aceita mundialmente, mesmo em países desenvolvidos onde a 
etiologia viral supera a bacteriana pois: 
• não se consegue excluir etiologia bacteriana concomitante; 
• custos para o isolamento de agentes virais causador da pneumonia são altos; 
• métodos para a detecção etiológica precisa são invasivos e o resultado pode demorar dias; 
• mortalidade por pneumonias bacterianas em países em desenvolvimento é bastante elevada. 

1- Hidratação endovenosa 
Indicações: 
• desconforto respiratório com risco de aspiração 
• vômitos persistentes 
• distensão abdominal intensa 
• outras indicações de acesso venoso 
��Fase de reparação, se desidratado:  

• Iniciar com SF – 20 mL/Kg em 20 min – repetir se necessário. 
Após melhora da perfusão periférica, continuar com 
SF e SG em partes iguais – 50 ml/Kg/hora até ficar sem sinais de desidratação e com diurese franca. 

��Fase de manutenção: 
• Volume: 100mL/100Kcal necessárias/dia 
• Necessidade calórica: 100 Kcal/Kg até 10 Kg + 50 Kcal/Kg entre 10 e 20 Kg + 20 Kcal/Kg > 20 Kg. 
• Glicose: 5 mg/100Kcal/min (~8%) 
• Sódio: 3 mEq/100 mL de solução 
• Potássio: 2,5 mEq/100 mL de solução 

o Fracionar em intervalos (6/6 hs, por exemplo) para evitar sobrecarga acidental de volume, principalmente em 
lactentes jovens, até melhora do estado geral e aceitação alimentar, em média 48 horas. 

2- Inaloterapia 
• Fluidificação de secreções usando inalações com SF – 3 a 5 ml, 3 a 4 x ao dia. As máscaras devem ser adequadas ao 

tamanho da criança, ajustada à face (sem chupeta), com um fluxo de 6 litros/minuto. 

3- Oxigenioterapia (ver anexo) 
• Para crianças com mais de 28 dias de vida: PaO2 < 60 mmHg e/ou SatO2 < 92% em ar ambiente. 
• Para recém nascidos: PaO2 < 50 mmHg e/ou SatO2 < 90% em ar ambiente. 

4- Antitérmicos 
• Dipirona – 15 a 20 mg/kg até cada 6 hs ou 
• Acetaminofeno – 15 mg/kg até cada 4 hs ou 
• Ibuprofeno – 10 mg/Kg até a cada 6 hs 

o Se a temperatura corpórea elevada causar desconforto (geralmente acima de 38ºC, com diminuição da atividade; 
irritabilidade; diminuição da fome; aumento da sede; sensação de desconforto térmico) 

5- Broncodilatadores e Corticoterapia 
• Se com sibilância (ver protocolo sobre asma brônquica). 

6- Antibioticoterapia inicial empírica 
��RNs 

• Ampicilina – 50 a 200 mg/Kg/dia, IM ou EV, 6/6 hs, conforme a gravidade do caso e 
Amicacina – 15 mg/Kg/dia, IM ou EV, 24/24 hs, por 7 a 10 dias. 

��> 3 meses, se em bom estado geral: 
• Amoxicilina – 40 a 50 mg/Kg/dia, VO, 8/8 ou 12/12 hs, por 10 dias  

��> 3 meses com desconforto respiratório, toxemia ou má aceitação alimentar, internar e tratar: 
• Penicilina cristalina (exceto quando existir suspeita ou evidencia de etiologia estafilocócica) – 100.000 a 150.000 

U/Kg/dia, EV, 6/6 hs, até melhora clínica = 24 a 48 horas afebril (média por 4 a 5 dias) ou Ampicilina 
(depednedendo da imunização anti-Haemophilus já recebida) e completar em domicílio com Amoxicilina, até 
completar 10 dias de tratamento. 

��Suspeita ou evidência de estafilococcia (toxemia): 
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• Oxacilina – 200 mg/Kg/dia, EV, 6/6 hs, por 10 a 21 dias. 
��Suspeita de S. pneuoniae com resistência intermediária à Penicilina (Uso de beta-lactâmico, permanência em 

creche ou hospitalização nos últimos 30 dias): 
• Penicilina cristalina – 200.000 U/Kg/dia, EV, 6/6 hs, por 10 a 21 dias. 

��Nas falhas terapêuticas da penicilina, quando se suspeita de H. influenzae (2 meses a 5 anos): 
• Cloranfenicol – 50 a 100 mg/Kg/dia, EV ou VO, 6/6 hs, por 10 a 14 dias ou  

Ceftriaxona (Cefalosporina de 3ª geração) – 50 a 75 mg/Kg/dia, 12/12 ou 24/24 hs, por 10 a 14 dias 
��Pneumonia afebril do lactente (Clamídia tracomatis) 

• Eritromicina – 30 a 50 mg/Kg/dia, VO, 6/6 hs, por 10 a 14 dias. 
��Pneumonias atípicas por Mycoplasma, Clamídia pneumophila, Legionella 

• Eritromicina – 30 a 50 mg/Kg/dia, VO, 6/6 hs, por 10 a 14 dias. 

PROCEDIMENTOS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS / INDICAÇÃO; DOSE; FREQÜÊNCIA E DURAÇÃO 

1. Indicações de drenagem pleural 
• Empiemas 
• Exsudatos com pH menor que 7,2, glicose < 40 mg/dL (ver Anexos) 
• Pio-pneumotórax 

2. Toracocentese 
• Todo derrame pleural puncionável deve ser submetido a toracocentese esvaziadora 
Objetivos: 
• Melhorar o padrão respiratório; 
• encontrar o agente etiológico, por bacteriologia, cultura, CIE e/ou látex e, com isso, fornecer maior segurança para a troca ou 

manutenção da terapia empregada; 
• diferenciar empiemas, que devem ser sempre drenados, de derrames serosos e fluidos que devem ser somente esvaziados; 
• diferenciar exsudatos de transudatos, através do exame quimiocitológico do líquido pleural (ver anexos) 
• levantamento epidemiológico das bactérias que mais freqüentemente causam derrames após a vacinação da população contra 

H. influenza, empregada há quase 8 anos no calendário vacinal oficial. 

3. Antibioticoterapia nos derrame pleural 
• A etiologia mais freqüente é o pneumococo, seguido pelo H. influenzae e pelo S. aureus, que evolui mal, com pneumonia 

extensa e derrame em criança < 6 meses com toxemia. 
• Os picos febris não são parâmetro para a troca de antibióticos. Pneumonias extensas com derrames, de qualquer 

etiologia, evoluem com febre por vários dias (7 a 10), mesmo com boa evolução. 
Empírica, inicial: 
• Iniciar com Penicilina cristalina – 100.000 a 150.000 UI/Kg/dia, EV, 6/6 hs. 
• Se houver piora clínica nas 48 a 72 hs seguintes em crianças de 2 meses a 5 anos de idade nas quais a punção pleural foi 

efetiva ou está sob drenagem torácica, suspeitar de etiologia por H. Influenzae se a criança não foi vacinada, trocar para 
Ceftriaxona – 50 a 75 mg/Kg/dia, EV, 12/12 hs 

• Se houver suspeita de etiologia estafilocócica, usar Oxacilina – 200 mg/Kg/dia, EV, 6/6 hs. 
• Se houver piora clínica nas 48 a 72 hs seguintes, reavaliar antibioticoterapia. 

4. Pneumatoceles 
• Estafilococcia é a causa mais freqüente. 
• Conduta cirúrgica se de grande tamanho (hipertensiva), causando hipoxemia não corrigida com oxigenioterapia. 
• Conduta expectante nas demais. 

5. Pneumotórax 
• Pode ser devido a acidente pós-punção pleural. 
• Drenar se for de grande monta, causando insuficiência respiratória. 

6. Ventilação Mecânica 
Indicações (essencialmente clínicas) 
• Parâmetros clínicos: taquipnéia, uso da musculatura respiratória acessória (retrações intercostais, subdiafragmática, de 

fúrcula ou esternal), batimento de asas nasais, ortopnéia e cianose, com ou sem taquicardia e pulso paradoxal.  
• Parâmetros gasométricos: PaCO2 > 50 mmHg ou PaO2 < 50 mmHg sob FiO2 > 50%, em pacientes previamente normais. 
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• Insuficiência respiratória crônica agudizada: acidose respiratória (pH < 7,25 com PaCO2 acima do esperado para o HCO3 
do paciente). � Não usar VPM só por PaCO2 elevada. 
Usar fórmula: PaCO2 esperado = HCO3

- x 1,5 + 8 + 2 
Parâmetros Iniciais (fisiológicos) 
• PIP: suficiente para promover expansão torácica com amplitude visualmente adequada (geralmente entre 15 e 20 cmH2O). 
• PEEP: 3 a 5 cmH2O. 
• FiO2: suficiente para atingir uma SatO2 adequada para a situação clínica (geralmente entre 94 e 96%) 
• Volume corrente: para o paciente é de 6 a 10 ml/Kg. A este volume deve ser acrescendo o volume desperdiçado no circuito 

do aparelho, o que pode resultar em volume corrente total de até 15 ml/Kg. 
• Rel I/E: ½.  
• Fluxo de gases: FR x volume corrente x 3. 
• FR: normal para idade. 

Idade FR  Idade FR 
0 - 1 ano 30  6 - 9 anos 20 
1 - 3 anos 25  9 - 14 anos 19 
3 - 6 anos 23  15 - 18 anos 17 

EQUIPAMENTOS 

1- Oxímetro de pulso 
• Indicação: Avaliação de sinais de hipoxemia, evitar coleta em demasia de gasometria, durante a internação até estabilização 

do quadro clínico sem desconforto respiratório, sem uso suplementar de O2, com Sat O2 > 94%. 

2- Dreno torácico com selo d`água 
• Indicação: Derrames pleurais, empiemas, pneumatoceles gigantes e pio-pneumotórax, no momento do diagnóstico e 

enquanto existir oscilação do dreno ou necessidade de drenagem de ar ou líquidos pleurais. 

SERVIÇOS E INSTALAÇÕES / INDICAÇÃO E Nº ESTIMADO DE DIAS 

1- Pronto socorro ���� tratamento domicilar 
• Casos leves, sem desidratação ou desconforto respiratório. Reavaliar, no máximo em 3 dias. 

2- Enfermaria pediátrica com disponibilidade para realização de hidratação, oxigenio e inaloterapia 
• Se com toxemia, má aceitação alimentar, desconforto respiratório, por 5 dias, em média. 

3- UTI pediátrica com todo aporte necessário 
• Insuficiência respiratória grave, disfunção hemodinâmica grave ou choque, até a melhora dos parâmetros respiratórios e 

hemodinâmicos. 

4- Centro cirúrgico 
• Para a drenagem dos grandes derrames, empiemas e pneumatoceles causando insuficiência respiratória. 

AVALIAÇÕES ESPECÍFICAS 
• Profissionais e Freqüência 

1. Freqüência respiratória, freqüência cardíaca, temperatura corporal, estado geral, eliminações, aceitação alimentar 
• Enfermagem, mínimo 4 x/dia  

2. Estado geral, freqüência e ritmo respiratório, ausculta respiratória , hidratação, perfusão periférica, oxigenação sinais de 
bacteremia e toxemia 

• Médico pediatra, mínimo 2 x/dia 

3. Idem a 2- na insuficiência respiratória grave 
• Intensivista, sempre que necessário, mínimo 4x/dia  

4. Derrame pleural de grande volume, empiemas, pneumatoceles com restrição torácica e pio-pneumotórax 
• Cirurgião, no momento do procedimento (drenagem) com acompanhamento diário até a retirada do dreno 

5. Hipersecreção pulmonar 
• Fisioterapeuta, dependendo da necessidade, no mínimo 3 x/dia (na ausência de fisioterapeuta, orientar familiar 

acompanhante). 
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6. Evolução não habitual, agente etiológico raro, ou falha terapêutica 
• Pediatra pneumologista, diariamente  
 
ATIVIDADES FÍSICAS 
1- Habitualmente autolimitadas. 
2- Repouso no leito: nos grandes derrames e nas pneumatoceles gigantes. 
3- Incentivar atividade física leve, para auxiliar na mobilização de secreções. 
 
APOIO NUTRICIONAL 
1- Dieta geral para a idade, na grande maioria dos casos. 
2- Dieta hiper-protéica e hiper-calórica, nos desnutridos moderados e graves, enquanto durar a internação e no pós-alta. 
3- Pausa alimentar com hidratação EV, enquanto durar desconforto respiratório moderado a grave. 
 
NOTIFICAÇÃO 
Nos casos de tuberculose (ver protocolo sobre tuberculose). 

ACOMPANHAMENTO CONJUNTO COM OUTROS PROFISSIOMAIS 

Fisioterapeuta 
• Quando há hipersecreção pulmonar, atelectasias, restrição no leito por condição clínica atual ou de base (neuropatas, por 

exemplo) e intubação traqueal. 

Médico Pneumologista 
• Pneumonias complicadas de evolução não usual ou falha na terapêutica convencional. 

Cirurgião pediátrico 
• Grandes derrames pleurais, empiemas com indicação de drenagem cirúrgica, pneumatoceles gigantes com insuficiência 

respiratória 

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO HOSPITALAR 

• Toxemia, mau estado geral 
• Pneumonia adquirida em hospitalização há menos de 15 

dias 
• Pneumonia extensa ou pós varicela, sarampo ou coqueluche 
• Crianças menores de 2 meses 
• Falha no tratamento domiciliar 

• Sinais e sintomas de insuficiência respiratória 
• História de apnéia ou cianose 
• Doença grave concomitante 
• Desnutrição grave 
• Imunodeficiências 

• Sinais radiológicos de gravidade (derrame pleural, pneumatocele, abscesso pulmonar) 

CRITÉRIOS DE ALTA HOSPITALAR 

• Melhora do estado geral, da aceitação alimentar, ausência de febre > 48 a 72 horas, ausência de sinais de insuficiência 
respiratória e derrames pleurais. 

• Lembrar que a imagem radiológica pode demorar até 3 a 6 meses para se normalizar nas pneumonias extensas, grandes 
derrames e pneumatoceles, devendo ser acompanhadas no ambulatório. Normalmente não deixam seqüelas. 

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO EM UTI 

• Sinais e sintomas de insuficiência respiratória moderada a grave, hipoxemia (saturação de oxigênio menor que 90 em ar 
ambiente), necessidade de suporte ventilatório/intubação, diminuição do nível de consciência, sinais e ou sintomas de 
choque. 

CRITÉRIOS DE ALTA EM UTI 

• Melhora da dinâmica respiratória espontânea, de preferência em ar ambiente 
• Estabilidade hemodinamica e metabólica 
• Normalização do nível de consciência 

EDUCAÇÃO DO PACIENTE / RESPONSÁVEL 

- Explicar, em linguagem acessível, as possíveis causas, vias de transmissão, possibilidades de contágio, exames necessários 
para elucidação diagnóstica, tratamento proposto e evolução natural da doença. 

- Esclarecer sobre o tempo previsto para a recuperação e sobre os riscos de complicações. 
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- Crianças maiores também devem ser esclarecidas sobre sua doença, seu tratamento e sua evolução, bem como ser 
consultadas e informadas sobre as orientações a serem seguidas, inclusive após a alta hospitalar. 

- Habilitar e orientar na observação da temperatura e da freqüência e ritmo respiratório do paciente, já que estes sinais são de 
grande importância para o acompanhamento clinico e após a alta. 

- Habilitar os pais e responsáveis nas técnicas de medicação (vias de administração, doses, horários), fisioterapia e drenagem 
de secreções. 

- Orientar o acompanhamento da dieta a ser administrada e eventual correção de erros quanto à técnica, qualidade e 
quantidade de alimentos que estavam sendo oferecidos anteriormente. 
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INSTRUÇÕES AO PACIENTE / RESPONSÁVEL PÓS-ALTA 

Tipo Instruções 
1- Observar evolução clínica 
 
2- Observar aceitação alimentar 
 
 
 
3- Medicação 
 
4- Retornos 
 
 
5- Atividade física 

1- Febre, respiração acelerada e ritmo respiratório irregular podem evidenciar piora do 
quadro. 

2- É normal que, com a melhora clínica, o paciente volte a aceitar alimentos em 
quantidade e qualidade semelhantes (por vezes até melhores) àquelas anteriores à 
doença. Se isso não ocorrer, associado aos sinais acima, pode significar um sinal de 
alerta. 

3- Siga corretamente as orientações médicas e da enfermagem, o que deve resultar em 
sucesso do tratamento e o restabelecimento pleno do paciente. 

4- É muito importante comparecer ao retorno marcado para acompanhamento da 
pneumonia. 
Procure imediatamente um Pronto Socorro se houver piora dos sintomas. 

5- A criança costuma limitar espontaneamente suas atividades. 
Evitar atividades físicas intensas até liberação definitiva pelo médico. 

ABREVIATURAS  USADAS E EXPLICACÓES NECESSÁRIAS 

CIE  = Contra-imunoeletroforese 
EV  = Endovenoso 
IM  = Intramuscular 
H. Influenzae  = Haemophillus influenza 
S. Aureus  = Staphilococcus aureus 
S. Pneumoniae  = Streptococcus pneumoniae 
VO  = Via oral 

ANEXOS 

Caracterização radiológica das pneumonias: 
Broncopneumonia Limites imprecisos com broncograma aéreo 
Pneumonia segmentar Condensação de  um segmento 
Pneumonia lobar Condensações uni ou bilaterais, limites precisos, comprometendo um 

lobo 
Pneumonia extensa Todo um hemitórax ou maior 
Pneumonia redonda Imagem arredondada localizada 
 
Hemograma: 
A contagem de leucócitos auxilia na identificação de possível agente etiológico. 
Leucogramas sugestivos de doença bacteriana grave. 

Nº leucóctos Particularidade 
< 5.000 Lactente < 3 meses 
> 10.000/mm3 Rel. neutrófilos imaturos / totais > 0,2 
> 15.000/mm3 Febre > 38,8ºC 
> 20.000/mm3  

Vacuolização e granulações tóxicas nos leucócitos 
Leucopenia e anemia sugerem agente gram negativo e mau prognóstico. 
Eosinofilia sugere pneumonia por  Clamídia, Micoplasma ou síndrome de Loefler 
 
Oxigenioterapia: 
1 - Dispositivos de Oxigenioterapia 

Tipo Fluxo de gás FiO2 
1 L/min 24% 
2 L/min 28% 

Cateter nasal 

3 L/min 32% 
Capacete > 7 L/min 21 a 100% 
Tenda > 12 L/min 21 a 50% 
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Máscaras > 6 L/min 35 a 100% 
 
2 - FiO2 fornecidas pelos diversos tipos de máscaras 

Fluxo de O2 Simples Fechada Aberta* 
6 a 8 L/min 35 a 45% 40 a 50%  
8 a 10 L/min 45 a 55% 50 a 60% 50 a 60% 
10 a 12 L /min 55 a 60% 60 a 95% 60 a 100% 

* com reservatório de O2 
 
Diferenciação entre transudato e exsudato 
1 - Transudato 

Acúmulo de líquido, na maioria das vezes amarelo citrino, no espaço pleural que ocorre como conseqüência de doença 
extrapleural, geralmente sistêmica como colagenoses, tumores, hipoalbuminemias, síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, 
insuficiência cardíaca 

Na análise laboratorial do líquido ocorre: 
• celularidade menor que 200/mm3 com predomínio variável de neutrófilos ou linfócitos; 
• proteínas < 2,5g/100ml e relação de proteínas do liquido pleural / proteínas do sangue < 0,5 
• DHL < 200 UI/100ml e relação de DHL do liquido pleural / DHL do sangue < 0,6 
• pH > 7,2 
• ADA normal (variável nas colagenoses) 

2 - Exsudato 
Acúmulo de líquido pleural geralmente citrino e turvo secundário a doenças que comprometem direta ou indiretamente 

o mesotélio, com alteração da permeabilidade da pleura e formação do derrame. 
Na análise laboratorial do líquido ocorre: 

• proteínas > 3,0 g/100ml e relação de proteínas do líquido pleural / proteínas no sangue > 0,5 
• DHL > 200 e relação DHL do líquido pleural / DHL do sangue > 0,6 
• celularidade > 200/mm3, com predomínio de neutrófilos, exceto na tuberculose onde predominam linfócitos  
• ADA normal no derrame para-pneumônicos comuns e elevado na tuberculose e nos empiemas 
• pH < 7,2 nos empiemas e variável nos outros derrames para-pneumônicos e na tuberculose. 
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