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SOARES, Emanuele da Silva. Cuidados de enfermagem com a pele do recém-

nascido pré-termo. 2018. 34 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação em Enfermagem – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 
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RESUMO 

 

Introdução: O recém-nascido pré-termo, nasce com menos de 37 semanas, a pele 
do mesmo precisa de cuidados específicos, e a enfermagem está ativamente 

presente neste processo. Problema: De que maneira os cuidados de enfermagem 
com a pele do recém-nascido pré-termo influenciam em sua saúde? Objetivo geral: 
compreender a importância dos cuidados de enfermagem com a pele do recém-

nascido pré-termo. Objetivos específicos: estudar as características da pele do 
recém-nascido pré-termo; descrever os cuidados de enfermagem necessários para 
preservar a integridade pele do recém-nascido pré-termo e discutir como a 

enfermagem junto os pais ou familiares estão envolvidos nos cuidados a serem 
prestados ao recém-nascido pré-termo. Metodologia: Estudo descritivo, qualitativo 
com revisão bibliográfica, com busca em base de dados da Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS) e Google acadêmicos com os seguintes descritores/palavras chaves: 
Pele, Neonato Pré-termo, Enfermagem, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
(UTIN) e Familiares Cuidadores e um corte de 10 anos (2008-2017). Utilizou-se 

também de manuais do Ministério da Saúde e livros com a temática pesquisada.  
Principais Resultados: A pele do recém-nascido pré-termo é fina e com camadas 
pouco desenvolvidas, suas principais funções são proteção e regulação térmica. Os 

cuidados de enfermagem visam a manutenção da integridade da pele, através de 
técnicas, produtos e procedimentos específicos. A enfermagem está junto a família 
na UTIN, e esta, que passa por um momento atípico em suas vidas, precisa de 

auxilio para alcançar o vinculo e o apego interrompidos durante o procedimento de 
internação, o método canguru é um auxiliador nesse processo.   Conclusão: A pele 
do neonato pré-termo é delicada e necessita de cuidados específicos. Conclui-se 

que a enfermagem está presente desde a admissão, cuidados, vinculação de afeto 
entre familiares e bebê, até a alta hospitalar.  

Palavras-chave: Pele; Neonato Pré-termo; Enfermagem; Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal; Familiares Cuidadores. 

 

 

 

 

 

 

 



SOARES, Emanuele da Silva. Nursing care with the skin of the preterm newborn. 

2018. 34 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Enfermagem 
– Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

Introduction: The preterm newborn, is born before 37 weeks, he’s skin needs specific 

care, and nursing is actively present in this process. Problem: How does nursing care 

with preterm newborn’s skin influence his health? General Objective: To understand 

the importance of nursing care to the skin of the preterm newborn. Specific 

objectives: to study the characteristics of the skin of the preterm newborn; describe 

the nursing care required to preserve the skin integrity of the preterm newborn and 

discuss how nursing along with parents or family members are involved in the care to 

be provided to the preterm newborn. Methodology: Descriptive, qualitative study with 

bibliographical review, with search in a database of the Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS) and Google academics with the following key words / descriptors: Skin, 

Preterm Newborn, Nursing, Neonatal Intensive Care Unit (NICU) and Family 

Caregivers and a 10-year cut (2008-2017). Manuals of the Ministry of Health and 

books with the researched topic were also used. Main Results: The skin of the 

preterm newborn is thin and with poorly developed layers, its main functions are 

protection and thermoregulation. Nursing care aims to maintain the integrity of the 

skin through specific techniques, products and procedures. Nursing is with the family 

in the NICU, and this one, which has an atypical moment in their lives, needs help to 

reach the connection and attachment, interrupted during the hospitalization 

procedure, the kangaroo method is a helper in this process. Conclusion: The skin of 

the preterm neonate is delicate and requires specific care. It concludes that nursing is 

present since admission, care, affection bonding between family and baby until 

hospital discharge. 

Key-words: Skin; Preterm newborn; Nursing; Neonatal Intensive Therapy Unit; 

Family Caregivers. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES  
 

 

Figura 1 – Corte Esquemático da pele. ......................................................................17 

 



  

LISTA DE QUADROS  
 
 

Quadro 1 -  Desequilíbrio entre perda e produção de calor no RN pré-
termo.............................................................16 
 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

 
 
RNPT Recém Nascido Pré-Termo 

BVS Biblioteca Virtual de Saúde 

RN Recém-Nascido 

IG Idade Gestacional 

UTIN Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

PT Pré-Termo 

MC Método Canguru 

  



 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................13 

2. CARACTERISTICAS DA PELE DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO .. ERROR! 
BOOKMARK NOT DEFINED.15 

3. CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM A PELE DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-

TERMO ..........................................................................................................................20 

4. ENFERMAGEM, PAIS E FAMILIARES NO CUIDADO  .....................................28 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................31 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................32 

 

 



 13 

1. INTRODUÇÃO 

 

O recém-nascido pré-termo é caracterizado pelo seu nascimento antes do 

tempo esperado, IG < 37 semanas, logo, a formação geral no recém-nascido é 

prejudicada, pois ainda estaria em desenvolvimento intra-útero, com a abrupta 

interrupção deste processo a pele do neonato fica pouco desenvolvida e com 

camadas extremamente finas, fazendo-se necessário um cuidado especifico e 

delicado. (MARTINS; TAPIA, 2009) 

A enfermagem tem um papel extremamente importante no processo de 

integridade tissular, pois é esta que realiza os cuidados diários de higiene, aplicação 

de produtos, mudança de decúbito, fixação de cateteres e eletrodos, dentre outros. 

Sendo necessário preparo especializado para manter este órgão, a pele do recém-

nascido pré-termo (RNPT), intacto, logo, evitando problemas futuros com feridas, 

infecções e cicatrizes. 

Os cuidados de enfermagem com a pele do recém-nascido pré-termo são de 

suma importância ás boas práticas de enfermagem neonatal, sendo um assunto de 

grande valor para a promoção da saúde do neonato. Esperou-se então, agregar 

conhecimento sobre a temática, enfatizando a assistência pautada em cuidados com 

base cientifica e específicos. 

Neste trabalho fez-se a seguinte pergunta como problema de pesquisa; de 

que maneira os cuidados de enfermagem com a pele do recém-nascido pré-termo 

influenciam em sua saúde? Enfatizou-se o cuidado minimalista e especifico da área 

da enfermagem neonatal. 

A fim de responder a problemática o objetivo geral foi compreender a 

importância dos cuidados de enfermagem com a pele do recém-nascido pré-termo; 

já como objetivos específicos foram: estudar as características da pele do recém-

nascido pré-termo; descrever os cuidados de enfermagem necessários para 

preservar a integridade pele do recém-nascido pré-termo, e por fim, discutir como a 

enfermagem junto os pais ou familiares estão envolvidos nos cuidados a serem 

prestados ao recém-nascido pré-termo. 

Este estudo foi realizado através de uma revisão bibliográfica, com busca em 

base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Google acadêmicos com os 

seguintes descritores/palavras chaves: Pele, Neonato Pré-termo, Enfermagem, 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e Familiares Cuidadores e um corte 
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de 10 anos (2008-2017) possibilitando revisão da literatura pertinente. Foram 

estabelecidos os critérios inclusão do estudo: Embasar cada um dos objetivos 

específicos, estar disponível gratuitamente e não repetir artigos, sendo selecionados 

11 artigos.  Utilizou-se também de manuais do Ministério da Saúde e livro com a 

temática pesquisada. 
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2. CARACTERISTICAS DA PELE DO RECÉM NASCIDO PRÉ-TERMO  

 

A idade gestacional de um recém-nascido pode ser avaliada através de 

exame físico e neuromuscular, com sistema criado por BALLARD em 1991, como 

cita Tamez (2017, p.37-38), neste sistema, “Nos sinais de maturidade física, por 

exemplo, pode-se observar que, quanto mais prematuro o recém-nascido, mais 

transparente e gelatinosa é a pele.” Confirmando que quanto mais prematuro o 

neonato for, mais diferenças físicas, incluindo com a pele, o mesmo terá. 

“Explicita-se aqui uma preocupação com esta membrana ainda em 

desenvolvimento no RN, dotada de características peculiares, e de excessiva 

sensibilidade, podendo ter suas funções prejudicadas diante de sua condição.” 

(FONTENELE; PAGLIUCA; CARDOSO, 2012, p. 481.). 

“A pele do recém-nascido (RN) apresenta particularidades que devem ser 

conhecidas pelos profissionais de saúde; estas diferem de acordo com a raça e com 

a idade gestacional” (SOUSA et al., 2011, p. 53), mas, para isso é necessário 

entender como é formada essa pele e para que ela serve, afim de empregar 

cuidados especializados.  

 

2.1 PECULIARIDADES DA PELE DO NEONATO PRÉ-TERMO 

 

Segundo, Martins e Tapia (2009, p. 779-780) a pele do RNPT apresenta: 

 Ao toque a pele do RNPT é quente, úmida e aveludada (lanugem), possui 
uma estrutura sensível, caracterizada pele presença de estrato córneo 
(camada cutânea mais externa da pele do RN) delgado e hipodesenvolvido, 
porém hidratado por uma substância denominada vérnix. 
 

A parte externa da pele do RNPT, então, possui: Lanugem ou Lanugo, estrato 

córneo e vernix caseosa. 

Lanugem ou “Lanugo é a denominação dada aos pelos finos que costumam 

recobrir a região do ombro e da escápula, encontrados de forma mais abundante 

nos RNs prematuros; desaparecem em alguns dias.” (BRASIL, 2012, p. 61).  

Estrato córneo que é formado por células mortas, que não teve tempo de se 

desenvolver fazendo com que a pele seja fina e frágil. “A maturação do estrato 
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córneo nos neonatos de 23 a 25 semanas leva 8 a 10 semanas; nos neonatos >27 

semanas, cerca de 10 dias.” (TAMEZ, 2017, p.62). 

Vérnix Caseosa que é uma camada gordurosa que recobre a pele do RN, 

segundo Brasil (2012, p.61), suas “funções primordiais são a proteção da pele e o 

isolamento térmico”; e Tamez (2017, p.63) completa pontuando que o mesmo, 

“forma-se entre 17ª e 20ª semana de gestação...torna-se mais espessa entre a 36ª e 

a 38ª semana de gestação.”. Portanto, bebês que nascem entre a 20ª e a 36ª 

semana de gestação terão o vérnix em alguma quantidade, porém, não muito 

espesso. 

Sobre a regulação térmica no RNPT, o Ministério da Saúde informa conforme 

quadro a baixo (QUADRO 1): 

Quadro 1 - Desequilíbrio entre perda e produção de calor no RN pré-termo

 

Fonte: BRASIL, 2011, p.32. 

  

Pode-se observar a dificuldade que o RNPT tem de adquirir, produzir e 

manter o calor, podendo leva-lo a um quadro de hipotermia. A perda de calor se dá 

através da pele, órgão termorregulador, ver no item 2.3. 

Ambiente térmico neutro é aquele que permite que o RN mantenha 
temperatura interna normal, com consumo mínimo de oxigênio e energia, 
propiciando ao prematuro, que apresenta a mínima camada de gordura 
subcutânea, controle a perda ou ganho de calor corporal somente dentro de 
uma faixa limitada de temperatura ambiente. Torna-se extremamente 
complicado precisar a termoneutralidade ideal, porém consolidamos que 
para oferecer um ambiente térmico ideal a temperatura axilar do RN deverá 
oscilar dentro de uma faixa de 36.5º C a 37.5º C. (MARTINS; TAPIA, 2009, 
p.780). 

 “A hipotermia no RN prematuro é motivo de grande preocupação. Além de 

ocorrer frequentemente, é fator de risco para pior prognóstico, aumentando a 
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morbidade e a mortalidade neonatais.” (BRASIL, 2011, p.11). O monitoramento pela 

enfermagem é necessário, para evitar esse quadro, procurando manter a 

temperatura previamente aqui citada por Martins e Tapia. 

 

 

2.2 COMPOSIÇÃO DA PELE DO NEONATO PRÉ-TERMO 

 

A pele é o órgão que recobre todo o corpo, conferindo resistência, 

elasticidade e proteção contra agentes externos, é composto “por epiderme, derme e 

tecido subcutâneo.” (TAMEZ, 2017, p.62). 

 Tamez (2017, p.62) explica que “No adulto e no neonato a termo, a pele tem 

10 a 20 camadas; nos neonatos <30 semanas, 2 a 3 camadas.”. Assim, ilustrando a 

comparação entre a pele desenvolvida e a pele que teve seu processo de 

desenvolvimento intraútero interrompido.  

 

Figura 1 – Corte Esquemático da pele. 

  

Fonte : Tamez (2017, p. 62). 

 

A epiderme “Composta de epitélio pavimentoso estratificado, é a camada 

mais externa (stratum corneum, ou estrato córneo). Nessa camada ocorre o 

processo de queratinização, que se inicia em torno da 17ª semana de gestação; nos 
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neonatos de 23 a 24 semanas de gestação, praticamente não existe estrato córneo.” 

(TAMEZ, 2017, p.62). 

Sobre a derme Oliveira et al. (2015, p.426) fala que é “composta por 

colágeno, elastina, nervos, glândulas sudoríparas e sebáceas” e Tamez (2017, p.62) 

acrescenta, “Contém vasos sanguíneos, linfáticos, nervos e células inflamatórias” o 

RNPT possui, “um número reduzido de fibras de fixação entre as camadas e pouco 

volume de fibras de colágeno e de elastina.” (GURGEL et al., 2011, p.819). 

 O tecido subcutâneo ou “camada designada hipodérmica é composta por 

tecido conjuntivo adiposo” (OLIVEIRA et al. 2015, p.426), “os anexos cutâneos 

são imaturos e a hipoderme é atrofiada.” (GURGEL et al., 2011, p.819). 

Importante ressaltar que os riscos podem ocorrer, de acordo a IG, mas, 

também de acordo com o peso, pois sendo “inferior a 1.500g é elevada, pois a pele 

do recém-nascido pré-termo (RNPT) possui poucas camadas de estrato córneo, é 

delgada, avermelhada, com veias visíveis e superficiais” (GURGEL et al., 2011, 

p.819), peso e IG são medidas que andam unidas. 

 

2.3 FUNÇÃO DA PELE DO NEONATO PRÉ-TERMO 

 

Temos a pele, segundo Martins e Tapia (2009, p. 780), desempenhando o 

fundamental papel de, 

modulação do fluxo de água transepidermal, termorregulação, defesa 
antimicrobiana, proteção contra toxinas do meio externo e função tátil; estas 
funções atingem total maturação entre 2-4 semanas, podendo atingir oito 
semanas nos RNPT extremos. 

A pele é um obstáculo entre o ambiente e os sistemas do RN “agindo na 

prevenção de desidratação através da perda de água, contra intoxicação por 

substâncias químicas e várias infecções, além de proteção contra traumas e 

radiação ultravioleta, termo regulação e sensação tátil.” (OLIVEIRA et al., 2015, p. 

428). 

A epiderme “tem como função promover uma barreira para retenção de água 

e calor. Além disso, protege contra a absorção de toxinas e microrganismos.” 

(TAMEZ, 2017, p.62). 

A derme é a camada onde ficam localizados os nervos e vasos sanguíneos e 

o por esse motivo “a pele é sensível à recepção de estímulos táteis, térmicos e 
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dolorosos.” (TAMEZ, 2017, p.63). A função tátil da pele é importante para que o RN 

sinta o mundo ao seu redor. 

O tecido subcutâneo “isola e protege os órgãos e tecidos internos, além de 

armazenar calorias.” (TAMEZ, 2017, p.62). 

Sobre a regulação térmica o Ministério da Saúde identificou 4 maneiras que o 

RNPT perde calor através da pele: 

 Evaporação: Corresponde à perda insensível de água pela pele. É a 
principal forma de perda de calor em RN prematuros. Radiação: Trata-se da 
perda de calor do RN para objetos ou superfícies mais frias que não estão 
em contato com ele. Convecção: Forma pela qual ocorre perda de calor da 
pele do RN para o ar ao seu redor. Condução: Trata-se da perda de calor 
do RN para a superfície fria em contato com ele. (BRASIL, 2011, p.13). 

Sobre os atributos imunológicos. “A pele produz uma substancia ácida que 

forma em sua superfície uma camada com propriedades bactericidas... Os 

prematuros com 24 semanas de gestação ou menos não apresentam essa camada 

ácida protetora.” (TAMEZ, 2017, p.63). 

A pele é um órgão complexo e extremamente importante para várias funções 

e por isso sua integridade deve ser preservada, sendo um dos destaques quando se 

fala de cuidados de enfermagem com o RNPT. 
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3. CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM A PELE DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-

TERMO 

 

A enfermagem como um todo, é a classe profissional que está junto ao 

paciente em suas 24h de internação, e esta tem o cuidado como principal ferramenta 

de trabalho, esse capitulo abordará quais as práticas aplicadas no ambiente 

neonatal com a pele do neonato pré-termo. 

 

3.1 PROTOCOLO DE TOQUE MÍNIMO 

 

A estadia do recém-nascido na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, é 

marcada pelos diversos procedimentos realizados para a manutenção ou 

recuperação de sua saúde. “A assistência intensiva na UTIN contrapõe-se à 

necessidade do manuseio mínimo para melhorar a qualidade de vida dos RN, 

principalmente quando da realização de procedimentos invasivos.” (FONTENELE; 

PAGLIUCA; CARDOSO, 2012, p. 483.). 

O Protocolo de toque mínimo pode mudar sua aplicação de unidade para 

unidade, Tamez cita que, em sua pesquisa, o hospital de sua escolha utiliza 96 

horas de toque mínimo. E este se aplica “para todos os recém-nascidos com menos 

de 30 semanas de gestação.” (TAMEZ, 2017, p.42). 

O protocolo foi desenvolvido com a finalidade de minimizar alterações no 
fluxo sanguíneo para o cérebro, as quais podem contribuir para o aumento 
da pressão sanguínea intracraniana – uma das causas de hemorragia  
intracraniana ventricular – e suas consequências no desenvolvimento 
neuropsicomotor do prematuro extremo. (TAMEZ, 2017, p.42). 

 

Durante as 96 horas os cuidados devem ser feitos de forma eficaz e em 

horário regrado, salvo casos de urgência ou quadro que necessite interferência.  

A mudança de decúbito deve ser feita “a cada 4 horas após 72 horas de 

nascido promove conforto e manutenção da integridade da pele.” (TAMEZ, 2017, 

p.45).  

Segundo Tamez (2017, p. 46 - 47), pesagem será realizada na sala de parto 

depois somente após 96 horas de nascido, segundo rotina especifica de cada UTIN, 

ainda durante as 96 horas de toque mínimo o banho é evitado, troca de roupa de 
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cama só se extremamente necessário, troca de fraldas a cada 8 horas, aspiração e 

higiene da cavidade oral somente nos horários de toque a cada 8 ou 12 horas. 

 

 

3.2 PRODUTOS  

 

Sobre o sabonete, “produto pode ser utilizado de duas a três vezes durante a 

semana, deve ter o pH neutro, não conter tintura e nem perfume.” (ADRIANO; 

FREIRE; PINTO, 2009, p. 176). E Oliveira et al. (2015, p.429) alerta que se forem 

usados em demasia acabam acarretando na “retirada do filme lipídico da superfície 

da pele, causar irritações, aumentar o pH da pele, alterar a composição da flora 

bacteriana e atividade enzimática da epiderme, ressecamento e descamação.”. 

Para a antissepsia da pele antes da realização de procedimentos “A 

clorexidine a 0,5% isolada é mais a recomendada e segura entre todos os anti-

sépticos”. (ADRIANO; FREIRE; PINTO, 2009, p. 177).  

Uma ocorrência comum em todo RN é a irritação na área das fraldas, e neste 

contesto, o tratamento da mesma no RNPT é referido por Silva e Moura, 

Em relação o uso de pomadas para o tratamento da dermatite de fraldas as 
composições de pomada ou pasta de óxido de zinco têm sido as escolhas 
para tratamento de dermatite leve. Em caso de infecção secundária a 
pomada de nistatina tem sido o tratamento mais recomendado e a utilização 
de corticóides é indicada quando a inflamação está exacerbada. (SILVA; 
MOURA, 2015, p. 6). 

“O uso de emolientes, como óleos a base de petrolato, girassol e canola têm 

aumentado na rotina das UTIN.” (ADRIANO; FREIRE; PINTO, 2009, p. 177) e estes 

tem a função de proteção, e redução da perda de água transepidérmica. “A 

aplicação de óleo duas vezes por dia nas primeiras duas semanas de vida (período 

que ocorre a maturação da camada mais externa da pele, o extrato córneo) na pele 

do RNPT com IG inferior a 33 semanas de vida.” (MARTINS; TAPIA, 2009, p. 780). 

 

3.3 HIGIENE 

É caracterizada pela limpeza geral do RNPT, este tópico é dividido em 2, 

Banho e Cuidados com o coto umbilical, onde espera-se agregar conhecimento de 

como devem ser realizados estes procedimentos. 
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3.3.1 Banho  

Mesmo que o banho, geralmente, seja um cuidado benéfico, para o RNPT 

“este cuidado rotineiro interfere na proteção fisiológica da pele, causando aumento 

do pH, o que altera a flora microbiana normal e favorece o crescimento de 

microorganismos patogênicos.” (SILVA; MOURA, 2015, p. 6) 

Realizado após o tempo de toque mínimo, quando RN estiver estável, 

 o primeiro banho do RN deve ser realizado somente com água, deixando o 
vérnix para que seja absorvida naturalmente, e que deve continuar 
banhando o bebê somente com água morna até as primeiras 2 a 4 semanas 
e, então, gradualmente vai introduzindo sabonete em quantidades 
minúsculas. (ADRIANO; FREIRE; PINTO, 2009, p. 176.) 

É citado que “o banho deva ser prorrogado no mínimo até atingirem duas 

semanas de vida, e depois realizá-lo por tempo curto, menor que cinco minutos, no 

ambiente da incubadora,” (Oliveira et al, 2015, p. 429). 

O Banho deve ser rápido e em temperatura morna, pois pode “favorecer a 

queda da temperatura corporal, expondo o RN a hipotermia, a desconpensação dos 

sinais vitais, e nos casos mais graves a evolução para hipoxia, acidose metabólica, 

coma e óbito.” (OLIVEIRA  et al, 2015, p. 428). 

Para RNPT com <32 semanas é indicado usar “água esterilizada morna para 

a remoção dos fluidos corporais, pois esta não altera a flora da pele, e... menos de 

26 semanas de idade gestacional, a utilização de água esterilizada é fundamental.” 

(ADRIANO; FREIRE; PINTO, 2009, p. 176.). 

A área intima no RNPT é mencionada por Martins e Tapia (2009, p. 781), e 

estas também falam como deve ser o banho em frequência (quantas vezes na 

semana), a limpeza da “área dos genitais, com água morna e sabão neutro... o 

banho... de forma infrequente (menor que três vezes por semana).”. 

 

3.3.2 Cuidados com o coto umbilical 

 

O cuidado com o coto deve ser rotina na UTIN, fazendo parte da higiene do 

RNPT o “curativo umbilical deva ser realizado empregando-se gaze esterilizada 

embebida em solução alcoólica de clorexidine aplicada somente no local, evitando 

que o produto escorra na pele do neonato... realizado três vezes ao dia.” (ADRIANO; 

FREIRE; PINTO, 2009, p. 176.). 
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Para uma boa e rápida cicatrização é indicado “uma boa higienização, 

curativo diário, limpeza e anti-sepsia do local onde o coto se insere e área sempre 

arejada e seca.” (ADRIANO; FREIRE; PINTO, 2009, p. 176.). 

Ainda é recomendado realizar a limpeza profunda do coto para evitar a 

ocorrência de infecção ou inflamação, 

 limpando ao redor do coto com álcool 70%, utilizando algodão em forma de 
gota, gazes ou até mesmo uso de cotonete, em movimentos circulares da 
base para a extremidade da estrutura, resultando na remoção de resíduos 
ali presentes retirando a umidade e a flora favorecendo a mumificação, e a 
integridade da pele, secar toda a área com cotonete e fazer a dobra da 
fralda, expondo o coto para evitar proliferação de microrganismos. (Oliveira 
et al, 2015, p. 429). 

 

 

3.4 FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS NO RECÉM NASCIDO PRÉ-TERMO 

 

É sabido que os adesivos utilizados para fixar dispositivos são violentos e 

“podem aderir-se fortemente à pele, chegando a arrancar as camadas superficiais ou 

mesmo toda a epiderme ao serem removidos.” (ADRIANO; FREIRE; PINTO, 2009, 

p. 178). 

 A fixação dos cateteres deve proceder da seguinte maneira, 

o micropore como fonte adesiva destes materiais, porém este adesivo ou 
qualquer outro que possua maior potencial de aderência deve ser 
empregado sobre fina cobertura de hidrocolóide ou filme transparente... No 
caso de fixação de cateteres vasculares, a fixação deve ser efetuada com 
cobertura adesiva transparente, antialérgica, favorável a permeabilidade 
gasosa e impermeável a contaminantes externos, propiciando avaliação 
contínua do local de inserção, quanto presença de sinais flogísticos e 
infiltração, sobretudo havendo menor manipulação. A troca desta película 
deve ser realizada no mínimo a cada sete dias. (MARTINS; TAPIA, 2009, p. 
780). 

A fixação dos sensores e eletrodos deve proceder com,  

Plástico de polietileno elástico, é um curativo adesivo transparente... para 
fixar os eletrodos, talas e sensores de oxímetros e visa prevenir o 
aparecimento de lesões na pele. É aplicado diretamente na pele limpa e 
seca servindo de base para a fixação de sondas, de dispositivos para 
infusão venosa, de máscaras de fototerapia e de outros materiais com o 
esparadrapo. Este plástico se interpõe entre a pele e o esparadrapo, 
evitando o contato direto com a pele. (ADRIANO; FREIRE; PINTO, 2009, 
p.179.). 
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3.4.1 Cateteres 

O cateter umbilical deve ser inserido o quanto antes após o nascimento 

“permanecendo de três até sete dias pós-natal... quando se deve acessar novo vaso 

por meio de cateter central de inserção periférica (PICC)... por inviabilidade vascular 

até no máximo 10 dias.” (MARTINS; TAPIA, 2009, p. 780). 

“A preservação da punção venosa é necessária por seu uso constante, para 

administração dos medicamentos, hidratação, e até mesmo para a coleta de material 

para exame laboratorial” (SOUSA et al, 2011, p. 56). 

 

3.4.2 Eletrodos  

Quanto ao uso de eletrodos cardíacos... recomendam que sejam de resina 
vegetal, pois estes diminuem as lesões de pele, por serem de fácil remoção, 
não causarem dor, nem lesarem a pele, além de possuírem tamanho menor 
que os convencionais. (ADRIANO; FREIRE; PINTO, 2009, p. 178.). 

“Os adesivos devem ser mantidos na pele por pelo menos 24 horas, exceto 

na necessidade de refixação por desprendimento... validade... remoção somente 

quando não estiverem funcionantes,... não serão mais necessários.” (MARTINS; 

TAPIA, 2009, p. 782). 

 

3.5 REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS NO RECÉM NASCIDO PRÉ-TERMO 

 

Os produtos encontrados que são utilizados para o fim de remover adesivos 

“além de ressecar, são facilmente absorvidos pela pele, e, quando utilizados, devem 

ser retirados, a seguir, com água... para o uso de adesivos incluem a sua remoção 

cuidadosa e paciente com água morna e sabonete neutro.”(ADRIANO; FREIRE; 

PINTO, 2009, p. 178). 

Outra alternativa para remoção de dispositivos é mencionada por Martins e 

Tapia (2009, p. 782),  “para a remoção dos adesivos, recomendamos cotonetes 

embebidos em óleo mineral, tal prática têm sido bastante explorada nas UTIN”  

ajudando na preservação da pele, é um trabalho que exige paciência e delicadeza. 

 

3.6 REGULAÇÃO TÉRMICA 
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“Com relação à manutenção da temperatura corporal embora o RNPT possua 

o centro da regulação térmica, este pode ser total ou parcialmente inativado por 

várias drogas e alterações patológicas.” (MARTINS; TAPIA, 2009, p.780). 

“Aos RNPT com peso de nascimento inferior a 1800 gramas, acrescenta a 

preferência de incubadoras de dupla parede com umidificação para os RNPT com 

peso inferior a 1000 gramas.” (MARTINS; TAPIA, 2009, p.780). 

Com o RN na incubadora ou utilizando calor radiante é preciso a utilização de 

emolientes. “O uso de emoliente a base de petrolato, óleo e cera mineral e lanolina, 

pode diminuir a secura, melhorar as condições da pele, manter a sua função de 

barreira.” (ADRIANO; FREIRE; PINTO, 2009, p. 177 - 178). 

Destaca-se que a “temperatura axilar do RN deverá oscilar dentro de uma 

faixa de 36.5º C a 37.5º C” (MARTINS; TAPIA, 2009, p.780), tendo esse parâmetro, 

pode-se melhor monitorar o RN. 

Além dos já citados, existem condutas e produtos que podem ser utilizados 

para a manutenção da temperatura do RNPT, como,  

fitas isolantes, roupas, berços de calor radiante... ambiente térmico neutro, 
manusear o mínimo possível esse bebe (mudança de decúbito de 4/4 horas, 
ou conforme necessidade), manter o RN aninhado do leito sempre que 
possível, em posição fetal (minimiza a transferência de calor corporal para o 
ambiente... cobrir a pele com manta plástica, usar cobertura 
transparente/envolver com plástico aerado; promover contato pele a pele 
(método canguru). (OLIVEIRA et al, 2015, p. 431). 

 

3.6.1 Membrana semipermeável  

 

“Uma das principais complicações de uma pele imatura é a perda de água 

transepidérmica, a qual se intensifica na ocorrência de lesões de pele que rompem a 

barreira cutânea contra a evaporação.” (GURGEL et al., 2011, p.819) e a membrana 

semipermeável surgiu como uma aliada nesta situação. 

Suas principais funções são mencionadas, a seguir, 

ajuda a prevenir a desidratação, hiperhidrataçao, hipernatremia, como 
também a perda de calor, tão comum na população neonatal ... a membrana 
também se apresentou como fator de proteção da pele, fato este 
diretamente relacionado à preservação da integridade cutânea e, 
conseqüentemente, à qualidade de vida do RNPT. (GURGEL et al., 2011, 
p.823.). 
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Explicando seu funcionamento e utilizações, Oliveira et al (2015, p. 433), 

publicou;  

proporciona uma efetiva barreira à contaminação externa, enquanto produz 
um ambiente úmido na superfície cutânea por reduzir a perda de vapor de 
água do tecido exposto, favorecendo a cicatrização e evitando os possíveis 
traumas após a sua retirada, por sua propriedade de permitir a aderência 
somente à pele íntegra e não aderindo à superfície úmida e também ser de 
fácil ajuste as áreas de contorno do corpo. Os filmes são também versáteis, 
podendo ser usados como cobertura primária e secundária, na fixação de 
cateteres vasculares, como proteção da pele íntegra, escoriações e 
prevenção de ulceras de pressão, melhorando o prognóstico dos RNPTs. 

Aliando a Membrana semipermeável aos outros artifícios, mencionados nesse 

tópico, pode-se constatar que as tecnologias hoje empregadas nos cuidados a pele 

do RNPT são de refinada eficácia para a manutenção dos sinais vitais desde frágil 

paciente. 

 

3.7 PREVENÇÃO DE ÚLCERAS OU LESÕES 

 

As úlceras são geralmente causadas pela pressão exercida pelo corpo em 

determinada área por um longo período de tempo, cabendo a necessidade de 

prevenção “para evitar úlceras de decúbito, o uso de colchões de água suavemente 

balançados, para induzir o repouso e proteger a pele do RN e o colchão de pele de 

cordeiro, sintética, que, por ser macio, previne as rupturas da pele.” (ADRIANO; 

FREIRE; PINTO, 2009, p. 178).  

Foram identificados também mais alguns cuidados por Silva e Moura (2015, 

p.6) “a avaliação sistemática da pele, a mudança de decúbito, a utilização de 

adesivos em pequena quantidade, o uso de hidrocolóides nas proeminências 

ósseas, a proteção da pele com filme transparente e a utilização de óleo mineral.”.  

Além destes Oliveira et al. (2015, p. 431-432), identificou mais algumas 

condutas aplicadas nessa situação, 

Fazer exercícios passivos...; utilizar roupas macias; usar somente adesivos 
necessários; remover os adesivos dos eletrodos após 24 horas de uso ou 
apenas quando necessário;... utilizar produtos que minimizem as lesões da 
epiderme tais como soluções à bases de hidrogel para os eletrodos do ECG 
e vendas de fototerapia, tecidos hidrocolóides para a segurança dos 
catéteres umbilicais e sensores de temperatura cutânea; usar ataduras 
flexíveis para fixar eletrodos, braços e extremidades; utilizar adesivos em 
vez de faixas de espuma para posicionar os sensores de temperatura 
cutânea...realizar hidratação da pele com produtos como os Trigliceredes de 
Cadeia Média (TCM); Observar a presença de dermatites de fraldas e 
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preveni-las como trocas mais frequentes de fraldas, a fim de não ocorrer 
infecções secundárias, como monilíase.  

 
3.8 FOTOTERAPIA 

A fototerapia é frequentemente prescrita na UTIN, e para tal é preciso de 

alguns cuidados citados por Silva e Moura (2015, p. 7 e 8). 

a monitoração da temperatura com frequência para evitar o 
superaquecimento, a mudança de decúbito a cada duas horas para 
aumentar a área de exposição, a aferição diária do peso devido às perdas 
insensíveis aumentadas que podem levar a desidratação, a proteção ocular 
e o não uso de cremes ou pomadas na pele do recém-nascido pelo risco de 
queimaduras são alguns dos cuidados gerais que se deve ter com bebês 
em uso de fototerapia. 

Para a fixação dos protetores é recomendado “o uso de tiras a pressão auto-

adesiva com peças de velcro desenvolvidas para tal... Sugerimos que se alterne o 

local de fixação, em média, a cada 4 horas” (MARTINS; TAPIA, 2009, p. 780) . 

Pode-se constatar que os cuidados são mínimos, porém de suma importância 

para que o RN permaneça estável. 
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4. ENFERMAGEM, PAIS E FAMILIARES NO CUIDADO 

 

Em todo trabalho de assistência, percebe-se a influência que a enfermagem 

tem sobre o bem estar do paciente, sendo assim, o RNPT não é o único paciente, 

seus familiares e pais estão como um todo, fragilizados pela situação em que se 

encontram, a acolhida e a humanização são tecnologias que devem ser empregadas 

nesse momento. 

Sabe-se que o nascimento é algo tido como “natural”, porém, e se algo der 

errado? Tudo que se é planejado é desfeito. Isso não é o que eles esperam tendo 

que passar “por diferentes processos de adaptação. Dentre eles, citamos a 

adequação da imagem de um bebê normal e saudável, criada pela família durante a 

gestação, para a imagem de um recém-nascido pequeno e frágil.” (DUARTE et al., 

2013, p. 631). 

Quando a puérpera decide estar junto ao RN ela “distancia-se de sua rotina 

diária, de mulher, de companheira, de trabalhadora, de filha e de mãe de outros 

filhos para tornar-se mãe de um recém-nascido que necessita de cuidados 

hospitalares” (SANTOS et al, 2013, p. 3510), tornando tudo mais complicado pois 

esta mulher pode se sentir culpada por abandonar sua família, e seus outros filhos, 

por aquele que mais precisa de sua presença. 

Para uma assistência efetiva é necessário personaliza-la para cada tipo de 

família, 

é essencial compreender a família como a mais constante unidade de saúde 
para seus membros. Assim, para a assistência à família como unidade de 
cuidado, faz-se necessário conhecer como cada uma cuida e identifica suas 
forças, suas dificuldades e seus esforços para partilhar as 
responsabilidades. Com base nas informações obtidas, os profissionais 
devem usar seus conhecimentos sobre cada família, para, junto dela, 
pensar e implementar a melhor assistência possível. (CAETANO; 
NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2011, p.432). 

A presença da mãe é importante, para si e para o RN, porém não é ai que 

deve acabar a participação dela no ambiente neonatal para com seu filho, pois isso 

“não garante uma assistência humanizada... capacitação e empoderamento da 

mãe... É importante que... a metodologia do cuidado à mãe seja incorporada à 

assistência neonatal como parte do tratamento ao recém-nascido pré-termo.” 

(DUARTE et al., 2013, p. 631), cuidar da mãe também é cuidar do RN. 
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Deve-se focar no “apoio dos profissionais de saúde à família na evolução 

neonatal... o apoio intrafamiliar também deve ser considerado, pois a capacidade da 

família para cuidar de seus membros pode estar comprometida, diminuída ou 

ausente.” (CAETANO; NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2011, p.432). 

Deve-se envolver a família na avaliação do RN, pois, esta tem influência sob 

o mesmo, ”aspectos relacionados aos cuidados com o RN são alterados por 

diversas vezes; porém a participação familiar associada a avaliação comportamental 

dos RNs, vêem contribuindo à neonatologia, trazendo uma assistência sob nova 

ótica” (MARTINS; TAPIA, 2009, p. 779). 

A mãe ou familiar deve ser parte integrante dos cuidados ao RNPT, sendo 

estimulada a interagir nos cuidados como, por exemplo, a passar oléo mineral no 

bebê, 

 reforçando a função de barreira da pele, aumentando a hidratação e 
diminuindo infecções em prematuros, além de melhorar a nutrição por meio 
da absorção percutânea de lipídeos, e melhorar o desenvolvimento 
neurológico, promovendo o contato mãe bebê pelo estímulo tátil da 
aplicação. É recomendada sua aplicação na pele de RNPT, abaixo de 33 
semanas, duas vezes ao dia nas primeiras duas semanas de vida. 
(OLIVEIRA et al, 2015, p. 430). 

 

4.1 MÉTODO CANGURU 

 

O cuidado com a pele não se resume aos procedimentos já citados, no 

capitulo anterior, pois a pele é também o órgão tátil, que possibilita sentir o calor, o 

toque, o carinho, o apego, sendo importante tanto para o bebe quanto para a mãe 

ou familiar. Para a enfermagem, possibilitar isso é de grande importância, aplicando 

na prática a humanização “permitindo, desta forma uma maior participação dos pais 

nos cuidados dos recém-nascidos.” (SANTOS et al, 2013, p. 3505). 

O Método Canguru ajuda na formação do tão falado vinculo, com o contato da 

pele dos pais com a pele do bebe “de forma crescente, pelo tempo que ambos 

entenderem ser prazeroso e suficiente... O bebê é, em geral, colocado em posição 

supina, semidespido, entre os seios da mãe, na posição de rã.” (NUNES et al, 2015, 

p. 388). 
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O Método Canguru é dividido em 3 etapas distintas que acontecem em 

momentos diferentes, no pré-natal, na UTIN após estabilização e após a alta. 

“A primeira etapa inicia-se no pré-natal de alto-risco, seguido da internação do 

recém-nascido na UTIN.” (BRASIL, 2011, p.32). ”Nesse período, mãe e família 

devem ser orientados quanto às condições da criança, ressaltando os benefícios e a 

importância do MC.” (NUNES et al, 2015, p.388). 

“Na segunda etapa, o recém-nascido, após estabilização das condições 

clínicas, é transferido para a enfermaria canguru, onde ficará acompanhado de sua 

mãe, que assumirá a posição canguru.” (NUNES et al, 2015, p.388). 

“A terceira etapa do Método Canguru tem início com a alta hospitalar. Implica 

na utilização da posição canguru e no acompanhamento do bebê pela equipe que o 

assistiu durante a internação até que alcance o peso de 2.500g”. (BRASIL, 2011, p. 

34). 

Nunes et al. (2015, p. 388) identificou cada uma das vantagens e benefícios 

que o método canguru trás, pois pode, 

aumentar o vínculo mãe-filho, evitar longos períodos sem estimulação 
sensorial, favorecer o desenvolvimento neurocomportamental (pois oferece 
estímulos olfatórios, auditivos, tácteis, térmicos e proprioceptivos, estimular 
o aleitamento materno, aumentar a competência e confiança dos pais no 
manuseio do seu filho, proporcionar melhor controle térmico, melhorar o 
relacionamento da família com a equipe de saúde, diminuir os riscos de 
infecção cruzada e hospitalar, reduzir o número de abandono desses bebês, 
contribuir para o apego entre mãe/filho, diminuir o tempo de permanência 
hospitalar e promover efeito analgésico. 

Estes são benefícios de grande valia para a estabilização do bebê, a 

humanização da assistência, para a afetividade materna e paterna e preparo para a 

alta hospitalar. 

Assim destaca-se a importância de incluir pais ou familiares nos cuidados ao 

RN, e o método canguru é um aliado a este estimulo, para que se “possa vivenciar 

uma experiência sensorial mais direta com o filho, além de potencializar o seu papel 

de cuidadora.” (NUNES et al, 2015, p.390). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo assim, pode-se observar que na pele do neonato pré-termo as 

camadas são as mesmas do recém-nascido a termo, porém a do recém-nascido pré-

termo é extremamente fina e frágil, sendo pouco desenvolvida e delicada, estes 

possuem lanugo e vernix caseosa. A principal função da pele é a regulação térmica 

e a proteção. 

Os Cuidados de enfermagem com a pele do recém-nascido pré-termo 

encontrados foram muitos, dentre eles estão o protocolo de toque mínimo, cuidado 

com o banho, com o coto umbilical, produtos utilizados, cuidados com fototerapia, 

utilização de membrana semipermeável, prevenção de ulcera de pressão entre 

outros. Revelando então, como os cuidados de enfermagem são importantes, e são 

muitos, sendo de extremo valor para a manutenção da vida. 

Toda a estrutura familiar é modificada quando o esperado bebê vai para a 

UTIN, a inserção dos pais e familiares nos cuidados de enfermagem com o recém-

nascido, se mostrou de extrema importância para a formação do vinculo afetivo, e 

para preparar os responsáveis para quando o RN receber alta hospitalar. O método 

canguru é uma tecnologia de cuidado que estabelece o contato pele a pele, e isso 

trás uma consequente serie de benefícios. 
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