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ABSTRACT

The professional nurse has a very important role in the life of the newborn and his 
family in carrying out the nursing consultation in childcare. Nursing is the health area 
that always accompanies development and growth and thus establishes a bond with 
the family. He is one of the professionals who has the knowledge to work correctly, 
and thus perform his job in the best possible way, ensuring safe nursing care and 
promoting the well being of newborns and their families. This work is a quantitative 
and descriptive research, with the main objective of conducting the nursing 
consultation in childcare at home, in its first days of life, as recommended by the 
Ministry of Health, following its development and growth . The specific objectives are: 
Conceptualizing newborns, defining the participation of the nurse professional in the 
consultation of newborns in the FHS, identifying and advising on the type of 
breastfeeding offered to newborns (maternal or artificial), checking the care with 
umbilical stump, checking the immunization scheme , check the neonatal screening 
tests; perform anthropometric measurements of the NB. The research location was 
ten households registered in a micro area of a Family Health Strategy in a 
municipality in the Midwest of Santa Catarina. Data were collected through a 
questionnaire from December 2019 to March 2020, with 10 newborns and their 
mothers. The data were organized using descriptive statistics, which were analyzed 
and presented by graphics. The research showed that 100% of newborns had all 
immunizations administered, neurological reflexes present, neonatal screening tests 
performed and the first consultation with a pediatrician. Also, through the nursing 
consultation, guidance was given on breastfeeding and care for the umbilical stump.
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“A criança é um ser vulnerável que necessita de assistência sistemática e 

enfermidades” 









s nascidos, preconizada pela publicação “Agenda de 

Infantil”, 
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“O contato físico muito precoce entre mãe e filho tem importância prioritária na 

visão humanizada de cuidados ao bebê ainda na sala de parto” (CRUZ; SUMAM; 

“Orientar a família de modo a não permitir que pessoas fumem dentro de casa 

ou que aqueles que acabaram de fumar peguem o bebê no colo” (BRASIL, 2012, p. 

s

s
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“A participação do pai durante o aleitamento materno pode encorajar a 

parceira a amamentar e evitar o desmame precoce” (OLIVEIRA, et al., 2019, p. 01).



O teste do reflexo vermelho (TRV), conhecido também como “teste do 

olhinho”, constitui grande aliado quando se trata de med





“Trata

enfermagem” (FERREIRA, et al., 2019, p. 01).

“As doenças cardíacas congênitas são alterações cardíacas anatômicas que 

principais causas de mortalidade neonatal” (AGUIAR, et al., 2019, p. 02).



“Alteração do frênulo lingual ocorre quando uma pequena porção de tecido, 

na face inferior da língua, restringindo seus movimentos” (MARTINELLI, et al., 2019, 

contêm agentes vivos atenuados (vacinas “vivas”), podem ocorrer efeitos adversos 

entretanto, apesar de sua reatogenicídade, as vacinas “vivas” são capazes de 

s



“A hepatite B é uma doença imunoprevenível, com esquema vacinal de 3 

prevenir a transmissão vertical da doença” (SANTOS et al., 2018, p. 01).

“O exame físico requer conhecimento, atitude, habilidade e prática para 

expressem alterações do estado do paciente” (BRASIL, 2012, p. 44).



nal do exame, obtendo, assim, a “colaboração” da criança por maior 



Reflexo de moro: “deixa cair bruscamente a cabeça do r

choro audível” (RODRIGUES, RODRIGUES; 2003, p. 263).

Reflexo de sucção: “considerada presente quando os RNs, após o toque do 

o a sucção” (NEIVA; LEONE, 2006, p. 143).

“Reflexo de fuga à asfixia é avaliado colocando

te” (ARAÚJO, 

“deslizando

até 8 a 12 meses” (RODRIGUES



“Investigadores quantitativos usam um conjunto de aná

significado” (FONSECA, 2019, p. 01).
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“O aleitamento materno é de suma importância para a saúde da  mãe como 

2014, p. 01).”
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Gráfico 11 - Estatura do recém-nascido
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“O cordão umbilical normalmente apr

a sínfise púbica” (MANUAL DE NEONATOLOGIA, 2015, p. 16).
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Gráfico 20 - Curativo do coto umbilical
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