
 

 
 
 

AVALIAÇÃO E CUIDADOS COM DERMATITE AMONIACAL 
 

Executante: Enfermeiro  

Objetivos: 

 Identificar sinais e sintomas de dermatite amoniacal; 

 Minimizar o desconforto/dor da criança; 

 Orientar aos pais a buscarem tratamento médico, quando necessário. 

Material Necessário 

 Luvas de procedimento. 

Procedimento: 

 Preparar a criança explicando o procedimento e expondo a área do corpo a ser avaliada; 

 Realizar exame físico; 

 Avaliar morfologia e distribuição das lesões; 

 Investigar a presença de vermelhidão da pele no local coberto pelas fraldas e lesões que 
variam de eritematosas exsudativas a eritemato-papulosas e descamativas nas áreas 
convexas da região delimitada pelas fraldas; 

 Evitar que a criança coce as lesões. Se necessário aliviar a coceira com compressas frias, 
ou banho morno a cada troca de fraldas; 

 Orientar aos pais quanto aos cuidados de higiene da criança, troca frequente de fraldas, 
limpeza da região e aplicação de medicação tópica, conforme prescrição médica;  

 Caso a criança não apresente melhora, orientar aos pais que procurem atendimento 
médico.  

Cuidados Especiais: A dermatite amoniacal ocorre pelo contato prolongado da pele com fraldas 
úmidas que promove aumento da hidratação e altera suas propriedades de barreira, tornando-a 
susceptível a danos mecânicos, irritantes químicos, enzimáticos e a proliferação de 
microrganismos. Acomete a pele dos bebês devido ao acúmulo de fezes e urina que ficam retidas 
nas fraldas, com maior prevalência nos dois primeiros anos de vida entre nove e doze meses de 
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Indicações: 

 Sempre que houver uma criança com sinais dermatite amoniacal. 
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