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RESUMO

A bronquiolite aguda (BA) é uma infecção respiratória aguda, de etiologia
viral, que compromete as vias aéreas de pequeno calibre (bronquíolos),
através de um processo inflamatório agudo, levando a um quadro
respiratório do tipo obstrutivo com graus variáveis de intensidade.
Demonstrar por meio da análise de dados coletados a importância da
ocorrência de doenças respiratórias e gastroesofágicas em um lactente.
Trata-se de um estudo descritivo realizado em um Hospital do Distrito
Federal. O mesmo é baseado no relato da mãe do lactente, análise de
informações dos registros do paciente fornecidos por ela e no exame
físico realizado, e o diagnóstico através de exames realizados. Paciente
deu início ao tratamento, respondendo bem as medicações e, após a alta,
não foi necessário o uso de nebulização por mais de 5 dias. O uso do soro
maxidrat ainda é realizado, sendo utilizado também o uso de soro
fisiológico quando constatada a obstrução nasal. A presença de secreção
ainda é notória, mas em menor quantidade. Atualmente faz o uso de
domperidona devido ao refluxo que se tornou menos frequente com a
mudança da fórmula, mas ainda é constante. Apesar do refluxo, não
apresenta alterações de apetite (segundo relato materno) e tem aceitado
bem grande parte dos alimentos inseridos. Diante do caso exposto é
notório a importância de um diagnóstico precoce.  
PALAVRAS-CHAVE: Bronquiolite, Doença, Paciente Infantil

1 2
3

 Enfermeiro pela UniCEUB - pós graduando em Unidade de Terapia Intensiva pelo Centro Universitário Estácio, danieldiaas19@gmail.com
 Enfermeira pela UniCEUB - pós graduanda em Urgência e Emergência pela Unyleya., gabrieleferreira2017@gmail.com
 Enfermeira pela Universidade Católica de Brasília , izabelbrazoliveira@hotmail.com

1
2
3


