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Resumo: 

Introdução: As doenças respiratórias são as maiores causas de morbimortalidade 

em crianças, os maiores afetados são crianças menores de 5 anos, vem causando um 

grande impacto na saúde da criança, os fatores de risco a qual ela é exposta vem sendo 

um dos grandes problemas a serem vistos nos últimos anos. Objetivo: Delinear os 

fatores de risco que estão associados a doenças respiratórias na saúde da criança de 0 

a 12 anos. Metodologia: Durante o período de 01 Junho de 2017 à 14 Dezembro 

de 2017, foi realizado um estudo de revisão sistemática, foi conduzida uma pesquisa 

bibliográfica nas seguintes bases de dados eletrônicas: SciELO; MEDLINE; Lilacs; 

PubMed, nos anos de 2007 a 2017 em português e inglês, foram usados criterios 

de inclusão e exclusão para abordagem do tema. Resultados e Discussão: De 

acordo com as pesquisas, foi observado crianças com doenças respiratórias agudas 

(DRA), de 0 a 12 anos, sendo sua grande maioria crianças menores de 5 anos, do 

sexo masculino, as crianças acometidas pelas doenças respiratórias têm uma faixa 

socioeconômica baixa, estão mais expostas aos poluentes como dióxido de carbono 

(CO2), Ozônio (O3) e ao material particulado (MP) e tem pouco conhecimento sobre a 

patologia, especula-se que as a falta de atendimento e erros na sistematização da 

assistência de enfermagem (SAE) contribua para o acometimento e avanço das 

doenças. Conclusão: Estudos apontam que os fatores de risco relacionados a 

doenças respiratórias devem ser consideradas no planejamento de prevenções, no 

atendimento e nos cuidados de enfermagem. 
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