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“A enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão 

exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor” 

(Florence Nightingale). 



 

RESUMO 

O Enfermeiro tem o papel fundamental na realização da puericultura que engloba 
amplos aspectos em relação à saúde, sendo assim, é necessário que esse 
profissional esteja habilitado com conhecimento na saúde do recém-nascido para 
poder prestar uma assistência de qualidade favorecendo o crescimento e 
desenvolvimento infantil da forma adequada. O profissional Enfermeiro vai além de 
avaliar a saúde do recém-nascido, ele também é importante para o vínculo entre a 
família e a Unidade de Saúde pelo fato de passar um grande período na assistência 
direta da criança que vai desde o nascimento até o início da fase adulta. Este 
trabalho trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória, de campo, do tipo 
quantitativa descritiva. O principal objetivo foi realizar a avaliação de enfermagem ao 
recém-nascido no momento da coleta do teste do pezinho, que compõe a triagem 
neonatal, através de um instrumento piloto para prevenção e promoção a saúde. Os 
dados foram coletados em uma Unidade Básica de Saúde e Clínica Materno Infantil, 
em uma cidade do meio-oeste catarinense entre fevereiro e abril de 2022. A a 
pesquisa é apresentada através de análise gráficos, nos quais foram analisados 
problemas em potencial como os testes neonatais, icterícia, tipo de amamentação, 
higiene e integridade da pele, cuidados com o coto umbilical, a aderência as 
primeiras vacinas, índice de massa corporal dos recém-nascidos e os principais 
reflexos primitivos. Além de esclarecer as dúvidas dos pais a respeito dos cuidados 
com os recém-nascidos, também se mostra o papel do Enfermeiro e como é 
importante a avaliação dos mesmos por esse profissional, assim realizando a 
avaliação de enfermagem nos filhos que os pais trouxeram até a Unidade Básica e 
Clínica Materna. Portanto, os dados da pesquisa mostraram grandes problemas em 
potencial como alterações nos testes neonatais, icterícia em quase metade da 
amostra, a higienização e curativo do coto de forma incorreta, baixo peso, 
sobrepeso, problemas na integridade da pele, a não realização das primeiras 
vacinas no tempo recomendado e problemas relacionados a amamentação 
exclusiva, além de esclarecimentos e orientações após a avaliação baseada no 
levantamento de problemas encontrados em cada recém-nascido avaliado. Assim, 
pode-se realizar promoção e prevenção de saúde através de um momento assertivo 
onde mães e o recém-nascidos utilizam atenção primária, o que ressalta a suma 
importância e relevância do papel do Enfermeiro dentro das atividades 
desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde.  
 

Palavras-chave: Avaliação do recém-nascido. Enfermagem. Promoção. Prevenção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

The Nurse has a fundamental role in the performance of childcare that encompasses 
broad aspects in relation to health, therefore, it is necessary that this professional is 
qualified with knowledge in the health of the newborn to be able to provide quality 
care favoring child growth and development properly. The Nurse professional goes 
beyond assessing the health of the newborn, he is also important for the bond 
between the family and the Health Unit, as he spends a long period in the direct care 
of the child, from birth to the beginning of the period adulthood. This work is an 
exploratory, field research, quantitative and descriptive. The main objective was to 
carry out the nursing assessment of the newborn at the time of collection of the heel 
prick test, which makes up the neonatal screening, through a pilot instrument for 
prevention and health promotion. Data were collected in a Basic Health Unit and 
Maternal Child Clinic, in a city in the midwest of Santa Catarina, between February 
and April 2022. The research is presented through graphic analysis, in which 
potential problems such as tests were analyzed newborns, jaundice, type of 
breastfeeding, hygiene and skin integrity, care of the umbilical stump, adherence to 
the first vaccines, body mass index of newborns and the main primitive reflexes. In 
addition to clarifying the parents' doubts about the care of newborns, the role of the 
Nurse is also shown and how important their evaluation is by this professional, thus 
carrying out the nursing evaluation of the children that the parents brought to the 
hospital Basic Unit and Maternal Clinic. Therefore, the research data showed major 
potential problems such as changes in neonatal tests, jaundice in almost half of the 
sample, incorrect cleaning and dressing of the stump, low weight, overweight, skin 
integrity problems, failure to perform the first vaccines at the recommended time and 
problems related to exclusive breastfeeding, in addition to clarification and guidance 
after the evaluation based on the survey of problems found in each newborn 
evaluated. Thus, health promotion and prevention can be carried out through an 
assertive moment where mothers and newborns use primary care, which highlights 
the paramount importance and relevance of the Nurse's role within the activities 
carried out in Basic Health Units. 
 
Keywords: Evaluation of the newborn. Nursing. Promotion. Prevention. 
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INTRODUÇÃO 

O Enfermeiro é fundamental na assistência prestada a saúde da criança, pois 

elas têm prioridade nos cuidados em relação a saúde por apresentarem maior 

vulnerabilidade em muitos aspectos sendo, então, fundamental a atenção em saúde 

desses indivíduos para que, assim, possa prestar a assistência de forma correta e 

auxiliar no crescimento e desenvolvimento infantil com qualidade (GÁIVA; ALVES; 

MONTESCHIO, 2019). 

Sendo assim ele faz parte da equipe multiprofissional na atenção em saúde 

primária, ele deve realizar a consulta de enfermagem prestando a assistência 

adequada, de forma integral, sempre priorizando a saúde da criança e encaixando 

essa assistência dentro da realidade de cada indivíduo em conjunto com a família 

possibilitando o crescimento e desenvolvimento saudável desta população (COSTA; 

SUTO; FREITAS, 2014). 

A enfermagem pediátrica está presente no Brasil desde a reforma sanitária, 

juntamente com a implantação de Programas com Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) em saúde e Estratégia de Saúde da Família (ESF) que estão presentes até 

os dias de hoje, ampliando o espaço e refletindo a sua importância na saúde pública 

e Unidades Básicas de Saúde (UBS). Muitas ações estão voltadas no cuidado da 

saúde da criança e promoção no atendimento e acolhimento humanizado criando, 

então, um vínculo entre a Unidade de Saúde e a família resultando na promoção e 

prevenção de doenças na saúde da criança (FERREIRA et al., 2019). 

A puericultura é um procedimento importante realizado pelo Enfermeiro na 

Atenção Básica de Saúde, sendo que é na consulta de enfermagem que se 

realizam a coleta de dados, exame físico e avaliação do desenvolvimento, com o 

auxílio de outros instrumentos como a utilização de gráficos, estado nutricional e 

avalição da caderneta de vacinas onde se realiza a promoção do aleitamento 

materno, avalia-se o tipo de alimentação e higiene avaliando, assim, fatores de risco 

e realizando orientações sobre intercorrências e doenças na saúde infantil 

(FERREIRA et al., 2019). 

O Ministério da Saúde recomenda a primeira semana de saúde integral, onde 

a consulta é realizada nos primeiros 7 dias de vida do recém-nascido, com intuito de 

que os pais tragam  a criança  até a Unidade de Saúde ainda na primeira semana do 

nascimento para que, assim, a equipe realize o acolhimento do Recém- Nascido 
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(RN) e sua família  podendo, então,  realizar a triagem neonatal e  proporcionando o 

auxílio em relação ao problemas que os mesmos podem  vir a enfrentar tais como 

dificuldades no aleitamento materno, cuidados com bebê e orientações dos testes 

neonatais que são de suma importância assim identificando risco de vulnerabilidade 

e fortalecendo a rede de apoio a família (LIMA et al., 2016). 

A triagem neonatal tem como função rastrear patologias em nascidos de 0 a 

30 dias promovendo a descoberta de doenças congênitas que ainda não 

apresentaram sinais e sintomas. Dessa forma permite que o tratamento seja 

realizado precocemente com intuito de diminuir a morbimortalidade associada a 

essas patologias (LACERDA et al., 2016). 

Para que ocorra a triagem neonatal como recomenda o Ministério da Saúde o 

Enfermeiro tem que ter o domínio e controlar as datas próximas do parto e a   

quantidade de gestantes para, assim, idealizar com a equipe a previsão para realizar 

as visitas à mãe e ao RN, já na primeira semana, se ela não comparecer à unidade. 

Contudo, se não houver adesão a estas datas deve-se realizar a busca ativa dessas 

puérperas, pois é de suma importância e responsabilidade da equipe da saúde da 

família (LUCENA, 2018). 

 A realização de visitas domiciliares no tempo preconizado é um fator muito 

importante, pois favorece às intervenções para promover a saúde do RN. Quando 

não é realizado no tempo adequado ocorrem alguns desajustes na assistência como 

ausência das orientações e incentivo sobre a amamentação e verificação do 

desenvolvimento cognitivo de RN com baixo peso, por exemplo, prejudicando e 

diminuindo a vigilância na saúde e causando uma consequência negativa na 

qualidade de vida e aumento morbimortalidade infantil (LUCENA, 2018). 

Este é um problema em potencial porque essa baixa adesão atinge 

diretamente a promoção e prevenção na saúde do recém-nascido, pois a não 

realização da avaliação de enfermagem ao recém-nascido até os seus primeiros 7 

dias de vida é prejudicial ao seu desenvolvimento e crescimento. 

A escolha do tema abordado surgiu após a vivência com trinômio (mãe, RN e 

enfermagem) em uma maternidade e UBS onde a pesquisadora atuou como 

estagiária remunerada durante 1 ano e 3 meses e teve a oportunidade de observar a 

baixa adesão na realização da consulta de enfermagem nos recém-nascidos. Após 

ter esse contato e observação surgiu à incógnita: existe a possibilidade de avaliação 

de enfermagem na promoção e prevenção no crescimento e desenvolvimento do 
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recém-nascido? 

Esta pesquisa é importante por tratar da promoção e prevenção à saúde 

infantil e, assim, mostra a dimensão e importância do papel do Enfermeiro e como é 

fundamental a realização da triagem pediátrica por este profissional. Desta forma, 

contribui para a assistência de qualidade, promoção, prevenção em saúde e 

diminuição dos indicadores de morbimortalidade infantil. 

Pode-se afirmar a importância do Enfermeiro em realizar a avaliação do 

recém-nascido até o sétimo dia de vida. O profissional deve acompanhar o 

desenvolvimento da criança na Atenção Primária à Saúde (APS) sendo que, para 

ter eficiência, a família deve estar em conjunto com os profissionais que prestam 

esse serviço. O Enfermeiro tem a função de realizar a avalição da criança e, em 

conjunto, elencar decisões importantes a serem tomadas e orientar a família, sendo 

necessários muitos conhecimentos tais como a cultura social da família e da criança 

e um olhar global e único para cada indivíduo para poder ter resolutividade para 

possíveis problemas no processo de saúde e doença infantil e promover proteção, 

recuperação e reabilitação na saúde criança (FERREIRA et al., 2019). 

Diante do exposto, o objetivo geral dessa pesquisa foi realizar a avaliação de 

enfermagem ao recém-nascido no momento da coleta do teste do pezinho, através 

de um instrumento piloto para prevenção e promoção à saúde. Juntamente com os 

objetivos específicos que são: 1 avaliar alterações nas medidas antropométricas 

através do escore z, 2 sendo eles perímetro cefálico, estatura, peso e IMC do recém-

nascido, 3 avaliar o tipo de aleitamento do recém-nascido, 4 avaliar condições do 

coto umbilical, 5 avaliar a integridade e higiene da pele do recém-nascido, 6 avaliar 

coloração para descartar icterícia neonatal, 7 avaliar principais reflexos primitivos e 

avaliar aderência as primeiras vacinas. 

A pesquisa foi realizada através de natureza exploratória, de campo, do tipo 

quantitativa descritiva.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1.1 DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO 

Conforme o Ministério da Saúde, deve-se avaliar um conjunto de dados para 

verificar e acompanhar o crescimento e desenvolvimento na saúde da criança que é 

iniciado quando a criança nasce. Existem alguns fatores que são importantes dar a 

atenção como riscos ambientais, podendo ser violência doméstica, drogas ou álcool, 

depressão pós-parto entre os que estão na mesma residência, suspeita de abuso 

sexual, se a mãe apresentou infecções durante o período gestacional, pré-natal, se 

realizou as 6 consultas preconizadas do pré-natal e se houve problemas durante a 

gestação e no parto (BRASIL, 2020). 

Na fase de crescimento há o aumento do tamanho do corpo, para se avaliar e 

acompanhar o crescimento é necessário realizar as medidas antropométricas 

sempre correlacionando-as. Já no desenvolvimento se entende como as alterações 

e expansão graduais passando de uma fase para outra mais avançada começando, 

a partir daí, a desenvolver maturidade e aprendendo cada vez mais (CHAVES et al., 

2013). 

Assim, então, deve-se acompanhar o desenvolvimento da criança na APS 

sendo que, para ter efetividade, a família deve estar em conjunto com os 

profissionais que prestam este serviço.  

O Enfermeiro tem a função de realizar a avaliação da criança, auxiliar na 

tomada de decisões e nas orientações à família requirindo muitos conhecimentos, 

tais como a cultura social da família e da criança, sendo fundamental um olhar amplo 

e único para cada indivíduo para poder ter resolutividade para possíveis problemas 

no processo de saúde e doença infantil e, então, promover proteção recuperação 

reabilitação na saúde da criança (FERREIRA et al., 2019). 

Assim, é preciso saber as fases do crescimento, as fases em que se está 

presente o crescimento e desenvolvimento infantil são desde o acompanhamento no 

pré-natal, nascimento, na fase neonato, de 0 a 28 dias, de 28 dias a 2 anos de 

idade, que compreende a primeira infância, se estendendo até a fase pré-escolar 

que é de 2 a 6 anos de idade (BRASIL, 2012b). Referente ao desenvolvimento do 

lado emocional infantil, entre 0 e 6 anos, é nesse período também que ocorre o 

desenvolvimento com a sociedade. O cuidado com a saúde infantil engloba muitos 

aspectos e sempre deve garantir que a criança tenha qualidade de vida e seja 
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saudável até sua fase adulta (BRASIL, 2013). 

A avaliação de enfermagem é importante na saúde infantil. Para realizar 

avaliação o profissional necessita de instrumentos como a caderneta da criança que 

tem como função o registro de dados e avaliações feitas desde o nascimento até os 

nove anos da criança. Através da coleta destes dados pode-se avaliar o 

desenvolvimento e realizar orientações para a família e, de forma conjunta, 

proporcionar o desenvolvimento de forma integral englobando todos os aspectos 

para dispor de uma assistência de qualidade a saúde da criança (BRASIL, 2020). 

Para melhor acompanhar esse desenvolvimento e crescimento o Ministério da 

Saúde orienta que toda criança deve realizar, no mínimo, sete consultas no seu 

primeiro ano de vida, sendo elas na primeira semana de vida, no primeiro mês, 

segundo mês, quarto mês, assim até o décimo segundo mês de vida. Estabelece, 

também, duas consultas aos 2 anos de vida, de preferência entre o décimo oitavo e 

vigésimo quarto mês e, após esse período, uma consulta por ano que esteja próxima 

ao mês de aniversário, mas essa sequência pode ser alterada conforme a 

necessidade de cada indivíduo (FERREIRA et al., 2019). 

Por isso o profissional deve-se atentar para fatores de risco que podem surgir 

a qualquer momento, antes e durante a gestação, como após o nascimento, assim 

prejudicado o desenvolvimento infantil como baixo peso ao nascer e a 

prematuridade. É importante ter um serviço que estimula a criança precocemente e 

tem como objetivo acompanhar o RN que apresenta risco para o seu 

desenvolvimento, assim, realizando serviços que estão embasados em técnicas e 

procedimentos científicos com intuito de prevenir, ou amenizar, possíveis atrasos e 

complicações na saúde da criança (LIMA et al., 2016). 

A atenção deve ser redobrada em casos de extrema pobreza, moradia em 

área de risco, baixo peso no nascimento (menor que 2.500g), nascimento em menos 

de 37 semanas de gestação, asfixia grave no parto, apgar menor que 7 no quinto 

minuto, mãe adolescente, usuária de drogas ou em quadro de depressão (BRASIL, 

2020). 

Para a avaliação e acompanhamento do desenvolvimento e crescimento 

infantil deve-se realizar o registro das medidas antropométricas que o Ministério de 

Saúde preconiza tais como perímetro cefálico, peso, estatura e o índice de massa 

corporal (IMC). Através dessas medidas será possível identificar quais parâmetros 

estão alterados e se o crescimento e desenvolvimento está sendo de uma forma 
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saudável para que, se houver algum problema, poder, então, tomar as medidas de 

intervenção para melhorar e garantir uma qualidade de vida saudável à criança. 

Essas aferições são realizadas até os 2 anos de idade da criança e devem ser 

realizadas com a criança deitada, após esse período de 2 anos é verificado o peso e 

altura de outra forma, pois ela deve ficar em pé para a verificação das medidas 

antropométricas (BRASIL, 2020). 

Para determinar e verificar as medidas antropométricas do RN devem-se 

avaliar o comprimento e o perímetro cefálico e avaliar o peso correlacionado com o 

peso certo ao nascer, sendo considerado normal a perda de peso de até 10% no 

nascimento com a recuperação até o décimo quinto dia de vida. No perímetro 

cefálico se investigam medidas alteradas podendo estar elevadas ou diminuídas de 

dois desvios padrão (< -2 ou > +2 escores “z”) podendo ter relação com patologias 

neurológicas, hidrocefalia ou microcefalia (MACCHIAVEMI et al., 1998 apud BRASIL, 

2012c). 

Para determinar as medidas utilizam-se gráficos para a avaliação, sendo eles 

uma ferramenta muito útil para o acompanhamento do desenvolvimento das 

crianças. Esses gráficos surgiram de 2 propostas baseadas no acompanhamento do 

peso através de gráficos com referência condicional deferindo que uma certa medida 

seja condicionada para outro fator e não só o sexo e idade (BLANK, 2010). 

 O formato moderno de gráfico coloca a idade na parte abscissa da mesma 

maneira dos gráficos tradicionais, que é contra os escores z de peso em sua 

ordenada mostrando, assim, de maneira fácil e eficaz, as mudanças que ocorreram 

do peso ao logo do tempo. Em relação ao padrão de crescimento de Wright (que 

mostra a diferença entre o escore z de peso atingido por uma criança e o escore z 

que está previsto assim se fundamentado na relação com um escore z de peso 

antes aferido) e, então, produzindo um gráfico que traz os escores z de ganho de 

peso para qualquer idade (BLANK, 2010). 

Assim, a avaliação do crescimento é realizada através da comparação com 

uma curva, como na carteira de vacinação onde há um instrumento que é 

recomendado pelo Ministério da Saúde com valores de referência para idade sendo 

o escore a mais ou igual de Z-2. A estatura é considerada normal para a idade acima 

do escore Z -3 e abaixo de Z-2 considerada baixo para a idade. Estaturas abaixo de 

escore Z-3 são muito diminuídas para a idade da criança (COUTINHO, 2011).  

Para realizar a verificação das medidas deve-se ter conhecimento que o 
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aumento da estatura, que é realizada de ano em ano em medidas de centímetros, 

não deve ser realizado em um tempo menor que 6 meses pelo fato de que a criança 

em desenvolvimento pode sofrer alterações sazonais (COUTINHO, 2011). 

Em relação aos sexos, as meninas crescem e evoluem mais rápido que os 

meninos até o quarto ano de idade. Após esta fase, ambos sexos têm um 

crescimento em torno de 5 a 6 cm por ano, o que se estende até a puberdade. 

Quando ocorre uma aceleração do crescimento os meninos passam a crescer 10 a 

12 cm por ano e as meninas de 8 a 10 cm (COUTINHO, 2011). 

Em relação ao IMC se considera o peso adequado quando os valores estão 

entre > escore-z-2 e < escore-z +2, a criança encontra-se em obesidade quando os 

valores de IMC estão acima do escore Z +2 e baixo peso em relação a idade > 

escore-z -3 e < escore-z -2. Valores inferiores ao escore Z-2 são consideradas como 

magreza, muito baixo peso e sendo acentuada quando o IMC é inferior ao escore Z-

3 (BRASIL, 2020). 

Além da avaliação dos escores z é importante, também, estimular a criança 

desde o primeiro mês de vida, sendo que desde o nascimento o RN tem a 

capacidade de ouvir, conhecer e se sentir confortável com a voz de pessoas 

conhecidas e da família, em especial dos pais. O bebê já ouve e vê, então, 

recomenda-se que a mãe converse com o bebê para fortalecer o vínculo materno, 

pois esta ligação é importante nesta fase inicial da vida (BRASIL, 2020). 

Englobando o cenário como um todo, recomenda-se realizar as visitas 

domiciliares no tempo preconizado favorecendo a realização das intervenções no 

tempo adequado para promover a saúde do RN. Quando não é realizado no tempo 

adequado, que é entre o terceiro e sétimo de vida do RN, ocorrem alguns desajustes 

na assistência como interromper as orientações sobre a amamentação e seu 

incentivo e a verificação do desenvolvimento cognitivo de RN assim interferindo e 

diminuindo a vigilância e saúde e causando uma consequência negativa na 

qualidade de vida e aumento da morbimortalidade infantil (LUCENA, 2018). 

Nos primeiros dias de vida deve-se ter uma atenção adequada ao acesso dos 

RNs as ações e serviços de saúde, sendo que a maioria dos óbitos neonatais está 

relacionado a primeira semana de vida. As Unidades de Saúde têm o dever e a 

obrigação em realizar a promoção e prevenção na saúde da criança trabalhando em 

conjunto com outras redes de atenção especializada e hospitalar proporcionando o 

crescimento e desenvolvimento adequado (LIMA et al., 2016). 
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Realizar corretamente o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

é primordial para a saúde da criança para, assim, poder detectar com eficiência e no 

tempo adequado alterações para, então, poder proporcionar uma assistência integral 

para que essa criança cresça com qualidade de vida se tornando um adulto 

saudável contribuindo de forma positiva para o seu futuro. No Brasil, o Enfermeiro 

tem estado na linha de frente acompanhando e realizando os serviços de atenção 

primária não só na saúde da criança, mas em muitos outros aspectos, tornando sua 

presença fundamental para ter eficiência nessa assistência infantil (FALBO; 

ANDRADE, 2012).  

1.1.1 Caraterísticas Anatômicas e Fisiológicas do Recém-Nascido 

A anatomia é uma área da medicina que estuda a forma e relacionamentos 

dos muitos componentes do corpo humano, sendo de fundamental importância 

saber o seu funcionamento (BATALHA, 2018). 

Porém, a anatomia do recém-nascido acontece de forma diferente, pois ela 

está sempre em processo de modificação se aprimorando e se adaptando ao meio 

em que se encontra (TEIXEIRA, 2008). 

O RN pode apresentar a postura normalmente simétrica e fletida, como a 

postura fetal, podendo estar assimétrica se houver alguma alteração como a 

presença de fratura na clavícula, paralisia braquial, infecções, alteração neurológica, 

entre outras alterações (BRASIL, 2012b). 

Assim, em posição dorsal, o RN termo apresenta os braços fletidos e as 

pernas semifluidas, a cabeça de forma lateralizada e as mãos fechadas. O tônus 

muscular está presente sendo que quanto mais perto da idade gestacional atermo 

maior é o tônus muscular (BRASIL, 2012b). 

Em relação a classificação no nascimento do RN existem 3 categorias: pré- 

termo, RN que nasceu com menos de 37 semanas, atermo, que nasceu entre 37 e 

41 semanas de gestação e pós-termo, que o RN nasce com 42 semanas ou mais 

(ALMEIDA; SANTANA; REIS, 2021). 

Ao nascimento, o choro do recém-nascido normalmente é forte, com timbre 

variável, mas se o choro for fraco ou possuir sons de gemido pode estar associado a 

infecções e desconfortos respiratórios. O choro monótono, de som agudo e aleatório 

está presente em crianças com lesões neurológicas, também é possível identificar 

síndrome congênitas no choro como a do miado do gato (Síndrome de Cri du Chat), 
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(BRASIL, 2012b). 

Além disso, também o cuidado com a pele do neonato possui diversas 

características passiveis de observação sendo necessário avaliar sua textura, cor, 

umidade, presença de manchas, mongólica, presença de milium, laguno, vernix, 

icterícia e outras patologias (BRASIL, 2012b). 

No crânio do neonato deve-se realizar a avalição das fontanelas e suturas, 

nas suturas é comum encontrar sobreposição entre a mesmas, são mais 

encontradas em RN de parto normal e irão desaparecendo em poucos dias. Quando 

ocorrem alteração patológicas dessas estruturas pode haver ralação com a fusão 

intrauterina dessas suturas no recém-nascido causando, então, a patologia 

craniossinostose que pode ser resolvida de forma cirúrgica. Na palpação, deve-se 

avaliar as fontanelas, os tamanhos, abaulamentos, tensões, pulsações e depressão. 

Algumas alterações podem estar presentes como, por exemplo, a presença de 

abaulamento na fontanela bregmática que sugere o aumento da pressão 

intracraniana ocorrendo em associação com patologias como na meningite, edema 

cerebral, hidrocefalia hemorragia craniana e desidratação. Quando ocorrem grandes 

alterações na fontanela pode haver associação com hipotiroidismo e síndrome de 

Down (BRASIL, 2012b). 

Na verificação das medidas do bebê, até o 6º mês, observa-se que ele ganha, 

semanalmente, em média, o peso de 140 a 200g e em estatura, em média, 2,5 cm. 

O crânio do RN tem um quarto do tamanho do corpo e um terço do peso do seu 

peso corporal, o perímetro cefálico adequado está entre 32 e 38 cm, a circunferência 

do tórax é menor em torno de 1 a 2 cm em relação a cabeça do RN, isso até 1 ano e 

meio da criança. O tórax do RN mede, em média, 30 a 33 cm. Na aferição ele deve 

estar completamente sem roupa e a fita métrica é passada na linha dos mamilos ao 

redor do tórax. É fundamental realizar um acompanhamento com intuito de verificar 

suas necessidades nutricionais, se existe a presença de alterações no crescimento e 

se elas estão sendo atendidas (ALMEIDA; SANTANA; REIS, 2021). 

O RN que apresenta o peso ideal para a idade gestacional está entre 10º e 

90º em relação ao percentil do gráfico de colorado, que foi criado por Battaglia e 

lubhenco em 1967. Ele cresce normalmente sendo independente do tempo que 

nasceu, já quando o RN é grande para a idade gestacional o percentil está acima de 

90°, ele pode ter se desenvolvido de forma acelerada. O RN pequeno para a idade 

gestacional apresenta o percentil abaixo de 10°e ele pode ter tido retardo no seu 
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desenvolvimento quando estava na vida uterina. No nascimento, o peso médio do 

RN está no valor de 3,400g e pode variar entre 2,700 e 4,000g, o RN perde cerca de 

10% do seu peso nos dias iniciais de vida (ALMEIDA; SANTANA; REIS, 2021). 

Para ter a efetividade do peso o RN deve estar sem roupas, a balança deve 

estar com um papel evitando o contato diretamente com a pele, assim, evitando a 

perda de calor. Deve-se conferir a balança para ver se não tem erro na pesagem, 

pesar o mais rápido possível e realizar a supervisão contínua para não ocorrer 

acidentes (ALMEIDA; SANTANA; REIS, 2021). 

Ao nascer, o RN, geralmente, tem o comprimento de 50 cm, mas pode ocorrer 

uma variação de 45 a 55 cm. Na verificação do comprimento o RN deve estar 

totalmente sem roupa, em decúbito dorsal, com os membros inferiores estendidos 

evitando a flexão do joelho e, então, usa-se uma fita métrica ou a régua 

antropométrica que deve ser colocada ao longo do corpo de forma céfalo podálica. 

Essa medida deve ser registrada na carteirinha do RN (ALMEIDA; SANTANA; REIS, 

2021). 

Em relação a fisiologia e sinais vitais deve -se atentar para os principais sinais 

de alerta na primeira avaliação dos recém-nascidos como recomenda o Ministério de 

Saúde, sendo eles: a frequência cardíaca, movimentos respiratórios, febre, 

hipotermia, icterícia, coto umbilical infeccionado, diarreia ou vômitos, dificuldades 

para respirar, convulsões ou movimentos anormais, ausculta cardíaca alterada e 

cianose (BRASIL, 2020). 

Na respiração o RN apresenta, inicialmente, a respiração pelas narinas de 

forma irregular e abdominal, a frequência da respiração está entre 30 a 60 por 

minuto, porém, alguns períodos de apneia inferiores a 20 segundos são normais 

com o nome de pausa (ALMEIDA; SANTANA; REIS, 2021). 

A respiração do RN é elevada devido ao metabolismo acelerado e pelo fato 

dele apresentar menos alvéolos e superfície alveolar para realizar a troca gasosa 

(ALMEIDA; SANTANA; REIS, 2021). 

A perda de calor é outro fator de suma importância, pois com a sensibilidade 

da pele do RN o risco da desestabilização da termorregulação é grande, a 

hipotermia é um desse fatores mais presentes. Deve-se atentar para o RN 

prematuro, pois ele apresenta o centro de termorregulação imaturo devido ao 

nascimento precoce (ALMEIDA; SANTANA; REIS, 2021). Já em relação a 

temperatura se apresenta febre quando >37,5°C e para a hipotermia <36,5°C 
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(BRASIL, 2020). 

A temperatura é comandada pelo hipotálamo, quando o corpo está com 

alguma infecção o organismo sofre alterações, consequentemente, o hipotálamo 

eleva a produção de calor elevando a temperatura corporal até que a temperatura 

central se harmonize com o ponto de regulagem do organismo. O RN apresenta 

imaturidade quanto a esses mecanismos de regulação de temperatura podendo, 

então, ocorrer oscilação e variação da temperatura de até 1,6°C no mesmo dia 

(ALMEIDA; SANTANA; REIS, 2021). 

A temperatura pode ser verificada por via oral, retal, meato acústico externo, 

axilar e pele, sendo preferencialmente aferida via axilar. A temperatura axilar no RN 

está entre 36,5°C 37°C podendo ocorrer uma pequena elevação de 1ºC quando o 

RN chora (ALMEIDA; SANTANA; REIS, 2021). 

Quando o corpo do RN se encontra em estado de hipotermia ele tenta 

compensar aumentando a taxa de metabolismo basal ocorrendo várias 

manifestações, como a acidose metabólica, levando o RN a baixa temperatura, 

letargia, cianose, bradicardia, bradipneia superficial, tórax e extremidades frias, entre 

outros sinais e sintomas (ALMEIDA; SANTANA; REIS, 2021). 

Por outro lado, a hipertermia ocorre em situações de aquecimento, no RN os 

vasos periféricos dilatam, o metabolismo acelera e, consequentemente, o aumento 

do consumo de oxigênio também ocasionando a perda de líquidos pela pele e a 

desidratação e acidose metabólica (ALMEIDA; SANTANA; REIS, 2021). 

Na frequência cardíaca o RN fisiologicamente normal deve respirar de forma 

regular e com a frequência cardíaca acima de 100bpm, a verificação da frequência 

deve ser realizada com estetoscópio na região do precórdio (BRASIL, 2012b). 

Nos valores acima de 160 considera-se alterado podendo ter associação a 

patologias, hipervolemia, aumento da temperatura corporal e medicamentos sendo 

necessário então ter um olhar clínico acurado (MACDONALD; SESHIA,2018) 

Na área da pediatria a enfermagem deve englobar o cuidado em todas as 

fases infantis com início na fase RN, criança até a adolescência, para isso os 

profissionais devem estar se atualizando rotineiramente (PAVANI et al., 2020). 

Sendo assim, é de suma importância o profissional ter o conhecimento de 

todos os parâmetros anatomicamente e fisiologicamente citados tanto na área 

hospitalar como após a alta. É necessário ter atenção sobre todos os parâmetros do 

recém-nascido, pois muitas patologias podem aparecer após a alta e os cuidados 
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com o recém-nascido engloba vários procedimentos que v além da rotina e exigem 

uma demanda alta e cuidados especiais aumentando ainda mais se o RN for 

prematuro (MACDONALD; SESHIA, 2018) 

1.2 EXAMES PRESENTES NA TRIAGEM NEONTAL 

A triagem tem como objetivo detectar o mais breve possível algumas doenças, 

portanto, se realizam estes testes em uma população alvo que possa apresentar 

certas patologias (LACERDA et al., 2017). 

A triagem neonatal tem como função rastrear patologias em nascidos de 0 a 

30 dias realizando as descobertas de doenças congênitas que ainda não 

apresentaram sinais e sintomas podendo realizar o tratamento com antecedência 

com intuito de diminuir a morbimortalidade associada a essas patologias (LACERDA 

et al., 2017). 

O Ministério da Saúde instituiu a Portaria n.º 822, no ano de 2001, que 

estabeleceu o programa nacional de triagem neonatal no Sistema Único de Saúde 

(SUS) e tem como função prestar assistência para todo os RN nascidos no Brasil. 

Esse programa ficou responsável por realizar a constatação, confirmação e 

diagnóstico de doenças e, por fim, em acompanhar casos confirmados e suspeitos 

das patologias como fibrose cística, hipotiroidismo congênito, fenilcetonúria e 

hemoglobinopatias (NUNES et al., 2013). 

A Portaria n.º 822 regulamentou o teste do pezinho onde era possível avaliar 

apenas 4 doenças, sendo que no ano de 2012 essa realidade mudou passando a 

investigar 6 doenças, contudo, no terceiro mês de 2020, pela Portaria n.º 7, foi 

incluso no teste a identificação de mais uma patologia, a toxoplasmose congênita 

(MIRANDA et al., 2020). 

Contudo, a triagem neonatal engloba outros testes que são de suma 

importância para a saúde do recém-nascido e devem ser realizados como se 

recomenda o Ministério da Saúde, tais como teste do olhinho, coraçãozinho e 

orelhinha (MIRANDA et al., 2020). 

1.2.1 Teste do Pezinho 

O teste do pezinho tem como principal função identificar patologias 

associadas ao metabolismo para que elas não prejudiquem a saúde do RN. É 
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necessário que sejam identificadas antes que seus sintomas se tornem visíveis com 

intuito de possibilitar a assistência de forma efetiva garantindo a qualidade de vida 

do RN (OLIVEIRA; SOUZA, 2017). 

O teste do pezinho é coletado entre o 3° e 5° dia de vida por amostras 

sanguíneas que são coletadas na região do calcâneo ou sangue periférico através 

de punção venosa do RN. Através dessa coleta é possível avaliar e identificar 

doenças metabólicas e genéticas possibilitando a descoberta de patologias 

precocemente favorecendo para uma melhor qualidade na assistência e evitando 

graves sequelas para a saúde do RN (MIRANDA et al., 2020). 

A coleta não deve ser inferior a 48 horas do nascimento e não deve exceder 

do 1° mês de vida, as amostras são colocadas em uma espécie de papel filtro para, 

então, irem para a análise (MIRANDA et al., 2020). 

Na rede pública e possível identificar as principias doenças congênitas, 

fibrose cística, fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, 

hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e toxoplasmose congênita, 

mas na rede privada de saúde e possível identificar 40 doenças neonatais sendo 

fundamental a identificação precoce não causando danos irreversíveis a saúde do 

RN (SANTOS et al., 2010). 

1.2.2 Teste da Orelhinha 

O teste da orelhinha neonatal tem como objetivo identificar o mais breve 

possível alguma alteração ou, até mesmo, alguma deficiência auditiva nos RN. É 

realizado o teste e o reteste onde constam parâmetros como as medidas fisiológicas 

e eletrofisiológicas para avaliar a audição (BRASIL, 2012a). 

A triagem auditiva neonatal (TAM) necessita ser realizada entre as primeiras 

horas (24h a 48h) de nascimento do neonato e não pode exceder o tempo de 1° mês 

de vida, com exceções em casos do comprometimento de saúde do RN (BRASIL, 

2012a). 

Em relação ao diagnóstico definitivo, se realizado precocemente (até os 6 

meses de vida), garante melhor prognóstico em relação a saúde auditiva do RN, 

além de outros bons resultados que estão ligados a fatores associados como a fala e 

desenvolvimento na aprendizagem e, assim, com o passar dos anos, possibilitar 

oportunidades de trabalho e uma boa qualidade de vida (BRASIL, 2012a). 
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1.2.3 Teste do Coraçãozinho 

A incidência de cardiopatia congênita chega a 8 para cada 1.000 nascidos 

vivos, sendo ela um problema de saúde pública onde a metade desses RN são 

diagnosticados na primeira semana de vida ((MACDONALD; SESHIA, 2018). 

O teste do coraçãozinho é um método alternativo para realizar o diagnóstico 

de cardiopatias congênitas em um exame simples, de forma não invasiva e que 

realiza a medida de hemoglobina presente no sangue (LACERDA et al., 2016). 

A ocorrência dos problemas cardíacos congênitos nos RN é alta e há muitos 

casos graves sendo necessário realizar intervenções ou tratamento cirúrgico até o 

primeiro ano de vida (LACERDA et al., 2016). 

Em relação ao método da aferição da oximetria de pulso se preconiza realizar 

em todo RN saudável nascido acima de 34 semanas, nas primeiras 24h e 48h do 

nascimento, antes da alta hospitalar. O lugar de aferição é em membro superior 

direito (MSD) e em um dos membros inferiores (MMII), as extremidades devem estar 

quentes e, também, que o traçado esteja de forma homogênea no monitor do 

oxímetro (LACERDA et al., 2016). 

Para se obter o resultado negativo a saturação de oxigênio nas duas medidas 

no MSD E MI escolhido deve ser igual ou superior a 95%, tendo uma desigualdade 

que seja menos que 3% entre as medidas do MSD E MI que foi realizado o teste, 

sendo que, no resultado com alteração, a saturação apresenta uma medida de 

menos que 95% e a diferença de 3% entre as medidas dos MSD e MI que foi 

realizado a aferição. Ocorrendo essa diferença deve-se repetir o teste dentro de uma   

hora se confirmar necessita, então, de exames complementares que seriam o 

ecocardiograma com realização em 24 horas e encaminhar o RN para o 

cardiologista (LACERDA et al., 2016). 

Enfermeiros e médicos estão presentes em grande parte do tempo em 

contato com a mãe e o RN com as funções de realizar atendimento, cuidados, 

procedimentos e terapias resultando em peças-chave para realizar o diagnóstico 

precoce e, consequentemente, o tratamento adequado (LACERDA et al., 2016). 

1.2.4 Teste do Olhinho 

O teste do reflexo vermelho, conhecido como teste do olhinho, é um exame 

simples que pode ser realizado no consultório pediátrico ou oftalmológico ou, até 
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mesmo, na maternidade onde o RN nasceu (NASCIMENTO et al., 2020). 

Em relação ao método que é realizado consiste em alinhar o reflexo vermelho 

que está presente na retina após um feixe de luz sobre a superfície da mesma, 

sendo que é preciso que o eixo óptico não esteja comprometido para que a entrada   

e saída da luz entre pela pupila e, assim, o reflexo esteja presente (SBP, 2015). 

O teste do reflexo vermelho realiza a detectação de doenças, tais como: 

glaucoma, tumores, inflamações intraoculares, catarata, entre outras patologias 

congênitas (SBP, 2015). 

O sistema visual infantil se desenvolve no primeiro ano de vida tornando 

fundamental a realização precoce do teste do olhinho sendo que, no Brasil, 

pressupõem-se que cerca de 140 mil crianças perderam a visão e que 15 a 20% 

poderiam ser evitadas (NASCIMENTO et al., 2020). 

As Secretarias dos Estados e o Ministério da Saúde determinam que o teste 

do olhinho seja obrigatório e com intuito de promoção a saúde ocular, assim, é 

necessário o envolvimento de toda a equipe para poder prestar a assistência com 

qualidade e evitar e diminuir a cegueira nos RN (FINIZOLA; SOUSA; MORAIS, 

2020). 

A patologia mais comum identificada no teste do olhinho é a catarata infantil 

sendo que, se detectada precocemente, tem um prognóstico visual favorável 

tornando esse teste fundamental ainda na maternidade antes do RN ganhar alta 

(FINIZOLA; SOUSA; MORAIS, 2020). 

Há anos a Organização Mundial da Saúde reforça a atenção para a realização 

de programas e grupos para prevenir a cegueira, mas um dos fatores que impede ter 

ênfase são os poucos recursos oferecidos. O teste do olhinho é muito importante, 

pois ele combate muitas doenças antes dos 6 primeiros meses de vida elevando a 

chance de cura ou diminuindo os traços da patologia identificada (FINIZOLA; 

SOUSA; MORAIS, 2020). 

1.3 COTO UMBILICAL 

A função do cordão umbilical é de fornecer sangue para o feto que está em 

fase de desenvolvimento no útero da mãe e, quando o bebê nasce, o cordão 

umbilical passa a ser clampeado e, posteriormente, cortado (SILVA et al., 2018). 

O cordão umbilical clampeado é seccionado depois que a criança nasce, 

então se chama coto umbilical. A mumificação do coto tem início após realizar a 
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secção, sendo que corre uma vasoconstrição assim que o ele é clampeado e, 

consequentemente, não ocorre a circulação e o sangue assim corre a necrose do 

tecido de forma séptica (MIRANDA et al., 2016). 

O coto umbilical do RN precisa de atenção e cuidados, pois ele é a porta de 

entrada para possíveis infecções e até mesmo sepse. Os profissionais usam 

técnicas de cuidados de formas esporádicas, assim, não havendo uma forma 

unificada em relação ao método do cuidado (CORREIA; PIRES, 2016). 

A mumificação do coto umbilical ocorre entre o terceiro e quarto dia sendo que 

ele se solta da parede do abdômen entre o quarto e oitavo dia, podendo estender-se 

até o décimo quinto dia. Enfatiza-se a importância de se atentar para a presença de 

eritema e secreções ao redor do coto (MIRANDA et al., 2016). 

Em relação a limpeza do coto o Ministério da Saúde orienta que se utilize 

álcool a 70%, ou clorexidina a 0,5%, sendo após o banho e, também, a toda troca de 

fraldas com intuito de acelerar o processo de desidratação e antissepsia (MIRANDA 

et al., 2016). 

A aplicação do álcool 70% é orientada pelo Ministério da Saúde assim como 

outras precauções realizadas em relação a crenças onde se encontra objetos no 

coto, tais como moedas, atadura, entre outros objetos. Deve-se atentar para sinais 

de infecção com presença de odor fétido, secreção e eritema. Enfatiza-se a 

importância de um profissional de saúde para poder prevenir essas possíveis 

infecções, pois ele tem o conhecimento adequado para prestar a devida assistência, 

prevenir possíveis agravos e realizar a orientações sobre as práticas culturais que 

são prejudiciais aos recém-nascidos (SILVA et al., 2018). 

1.4 PRIMEIRAS VACINAS REALIZADAS NO RECÉM-NASCIDO 

A vacinação é importante para prevenir doenças, sendo ela um avanço para a 

população, mas para que este processo ocorra da forma correta necessita da 

realização de políticas públicas, saneamento básico, responsabilizar os gestores 

pelas suas ações e deveres garantido a eficiência e permanência do programa de 

vacinação (MELO; PAULA, 2019). 

A imunização dos dias atuais contribui com a ação preventiva para a 

população em geral contribuindo para a proteção tanto individual como coletiva de 

certas patologias, sendo que o Brasil é referência mundial em relação ao Programa 

Nacional de Imunização (PNI). A vacina contribuiu, também, para erradicar doenças 
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como a poliomielite e sarampo (LOPES et al., 2013). 

O PNI, sem dúvida, contribui para ocorrer mudanças no perfil epidemiológico 

nas patologias que são imunopreveníveis, sendo uma vitória para saúde pública no 

Brasil em conjunto com a ciência e assistência de enfermagem avançando para 

melhorar fatores epidemiológicos, socioeconômicos e imunológicos na saúde da 

criança (WOLKERS et al., 2016). 

1.4.1 BCG 

A vacina BCG é feita através do bacilo de Calmette-Guérin via e previne a 

tuberculose. É recomenda quando a criança nasce, sendo que em prematuros só se 

deve aplicar com idade gestacional acima de 31 semanas e em recém-nascidos com 

baixo peso, e se estiverem clinicamente saudáveis, pode ser vacinado após o 

nascimento ou mais tarde quando ele tiver alta (OPAS, 2020). 

A primeira dose da BCG e hepatite B podem ser realizadas juntas, também se 

os RN apresentarem febre baixa e infecção respiratória em vias aeras superiores, 

resfriado, diarreia leve e otite de forma média não há contraindicação para realizar a 

vacina no tempo indicado. Em casos de patologia aguda grave ou de forma 

moderada recomenda-se adiar a vacina (OPAS, 2020). 

A vacina BCG é exposta da forma liofilizada em uma ampola com multidoses, 

juntamente com outra ampola que contém seu diluente que é próprio para a vacina, 

sendo indicada para prevenir maneiras graves da tuberculose com a miliar e 

meníngea e contraindicada em pessoas a partir de 5 anos de idade e soropositivas 

(BRASIL, 2014). 

A vacina BCG não deve ser administrada em crianças com peso menor que 2 

kg pelo fato de a criança não apresentar o tecido cutâneo (BRASIL, 2014). 

Sua administração é em dose única e o volume de 0,1 ml via intradérmica no 

musculo deltoide, membro superior direito, sendo que a orientação é de aplicação 

nas primeiras 12 horas de vida, mas pode ser administrada até os 4 anos, 11 meses 

e 29 dias. Já em relação a marca da vacina, mesmo que não apareça, não há 

necessidade de outra dose (BRASIL, 2014). 

A evolução da lesão ocorre da seguinte forma: em torno de 3 a 4 semanas 

manifesta-se um nódulo no local da aplicação, de 4 a 5 semanas evolui para uma 

pústula, em seguida para uma ferida de forma aberta, em média de 4 a 10 mm de 

diâmetro e, em torno de 6 a 12 semanas, se forma uma crosta onde está ocorrendo 
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o processo de cicatrização (BRASIL, 2014). 

Em relação aos cuidados deve-se orientar para os pais que não cubra a lesão 

e não faça compressas, o local sempre deve estar limpo e seco sem necessidade de 

medicamento ou curativo (BRASIL, 2014). 

1.4.2 Hepatite B 

A vacina da hepatite B é composta pelo vírus inativado e a administração dela 

deve ser feita nas primeiras 24 horas pelo fato de ocorrer uma diminuição do risco 

de transmissão vertical da hepatite B pela mãe positiva. Se ela for administrada 

depois da primeira semana de vida, assim mesmo, consegue proteger contra a 

transmissão horizontal da hepatite (OPAS, 2020). 

É de suma importância realizar a vacina no RN nas primeiras 12 horas se a 

mãe for portadora da hepatite B, também deve-se realizar juntamente a 

imunoglobulina humana anti-hepatite B, ela pode ser aplicada até 7 dias de vida do 

RN (BRASIL, 2014). 

A vacina da hepatite B é forma recombinante expressada em forma líquida, 

podendo ser em frascos de multidose ou unidoses, sozinha ou combinada com 

outros imunobiológicos, sendo que ela poder administrada com qualquer outra 

vacina independente do intervalo e contraindicada em situações de reações 

anafiláticas da vacina (BRASIL, 2014). 

Em relação a dose, corresponde a 3 doses com intervalo de 30 dias entre a 1ª 

e 2ª dose e de 6 meses entre a 1ª e a 3ª dose sendo 0, 1 e 6 meses. Na 

administração a dose é de 0,5 ml, isso até os 19 anos de idade quanto a via é 

administrada intramuscular. Em crianças menores 2 anos deve-se aplicar vasto 

lateral da coxa (BRASIL, 2014). 

Na saúde da criança a vacinação é importante, sendo um cuidado 

fundamental para prevenir patologias. É suma importância, ainda mais no primeiro 

ano de vida, prevenindo muitas doenças transmissíveis e, assim, contribuindo para a 

diminuição dos óbitos infantis, sendo a vacina um marco importante em conjunto 

com serviços de saúde, comunidade e família para ter sua eficiência e assistência 

integral (WOLKERS et al., 2016). 
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1.5 ALEITAMENTO MATERNO INDUSTRILIZADO E EXCLUSIVO 

No ano de 1981 foi implementado o Programa para incentivar o Aleitamento 

Materno (PNIAM) com intuito de realizar a promoção, apoiar o aleitamento materno e 

proteção (SILVA et al., 2021). 

O aleitamento materno é considerado como o principal alimento da criança 

até os 6 meses, pois ele é composto por nutrientes, vitaminas, gorduras, 

carboidratos e anticorpos que são passados para o bebê através da amamentação o 

protegendo contra infeções (SILVA et al., 2021). 

Contudo, o aleitamento materno engloba vários benéficos começando pelo 

RN que é preciso promover a sucção resultando, então, no desenvolvimento de 

várias estruturas tais como músculos da mastigação, iniciação do processo de 

maturação e posição, desenvolvimento ósseo, respiração da forma correta entre 

outros vários benefícios. Já no quadro nutricional e imunológico a criança tem outros 

ganhos como prevenção de infecções oportunistas e por parasitas e a 

suplementação de ferro através do leite (MELO et al., 2016). 

O aleitamento materno de forma exclusiva até os 6 meses favorece muito 

para o desenvolvimento e crescimento saudável da criança, além de proporcionar 

qualidade de saúde para a mãe também. O leite materno vai além de ter os 

nutrientes que são necessários, ele também está acessível a todas as classes 

sociais beneficiando todos os aspectos (SOUZA et al., 2021). 

Existem vários tipos de aleitamento, sendo eles o aleitamento materno 

exclusivo onde o bebê recebe o leite direto do peito ou ordenhado de forma 

exclusiva. O aleitamento materno predominante, onde a criança recebe o leite 

materno, mas também água com açúcar e chás, sucos de frutas entre outros. O 

aleitamento materno, propriamente dito, é quando a criança se alimenta do leite 

materno direto da mama ou ordenhado, mesmo que receba outros alimentos. O 

aleitamento materno complementado é quando a criança recebe o leite materno e, 

também, qualquer alimento sólido, ou semissólido, para complementar a 

amamentação e, por fim, o aleitamento materno parcial ou misto que é quando a 

criança mama tanto o leite materno como outros tipos de leites (BRASIL, 2015). 

O aleitamento por fórmulas disponibilizadas aos lactantes são leites feitos de 

forma industrializada e, em sua grande parte, são elaboradas a base do leite de 

vaca, mesmo o leite industrializado fornecendo vitaminas carboidratos e proteínas 
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não fornece a proteção contra agentes infeciosos como no leite materno (BRASIL, 

2015). 

Em relação a oferta de alimentação precoce nos lactantes é um fator 

preocupante e de risco para ele, pois a criança não se encontra apta a receber outro 

tipo de alimento se não o leite materno exclusivo, pois suas funções fisiológicas e 

neurológicas não estão aptas para a introdução de outros alimentos. A Organização 

Mundial da Saúde orienta que o aleitamento materno seja exclusivo até o sexto mês 

do bebê, após este período pode-se iniciar a introdução alimentar, pois a partir desse 

período o bebê precisa de mais fontes de energia (MELO et al., 2016). 

O aleitamento com fórmulas está relacionado a situações como, por exemplo, 

a de mães que possuem o vírus do HIV, usam medicações contraindicadas para 

amamentar, uso de drogas, álcool entre outros fatores, nestes casos o médico pode 

indicar a substituição do leite materno por fórmulas para evitar complicações e 

infecção ao neonato (BRASIL, 2015). 

O aleitamento materno deve ser sempre priorizado em relação a outros 

alimentos, mas em situações em que o mesmo não pode ser ofertado 

impossibilitando o desmame precoce é necessário substitui-lo. O profissional de 

saúde deve apoiar a família de forma individual avaliando todo o contexto em que a 

família se encontra para, assim, fornece a melhor alternativa de alimentação láctea 

ao bebê (BRASIL, 2015). 

O profissional de saúde deve ter um olhar que engloba todos os aspetos, 

como condição socioeconômica e cultural da família onde a criança está inserida, 

escolhendo a melhor forma de substituir o leite materno. É de suma importância que 

esse profissional realize as orientações devidas para a alimentação da criança, 

sempre priorizando o alimento mais saudável (BRASIL, 2015). 

O apoio dos profissionais da saúde é de suma importância para que a 

amamentação exclusiva tenha ênfase. Realizar ações de educação em saúde 

promovendo esse aleitamento é uma das formas efetivas de proporcionar e ressaltar 

a importância do aleitamento materno até os 2 anos de vida da criança 

proporcionando, assim, um desenvolvimento saudável e evitando muitas patologias 

através do ato de amamentar (BRASIL, 2015). 
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1.6 HIGIENE E INTEGRIDADE DA PELE DO RECÉM-NASCIDO 

A pele do recém-nascido não está preparada para o primeiro contato com o 

mundo e sofre um processo de adaptação dia a dia em relação ao seu contato com 

o externo, sendo necessário ter cautela em relação a pele do RN, pois ela se 

encontra frágil. A barreira da epiderme diminui sua defesa na proliferação microbiana 

então, devido a fragilidade da pele do RN, deve-se ter uma atenção maior quando 

for escolher produtos de higiene e proteção assim preservando a integridade da pele 

do RN (FERNANDES; MACHADO; OLIVEIRA, 2011). 

A pele do RN possui uma permeabilidade cutânea muito alta, principalmente, 

nos primeiros 15 dias de vida colocando o mesmo em grande risco de ter intoxicação 

por produtos. Além dessa fácil absorção, ela pode ser agredida com facilidade como 

no exemplo dos lenços umedecidos que se utiliza para a higiene que, ficando em 

contato com a pele, causarão cada vez mais a permeabilidade (FERNANDES; 

MACHADO; OLIVEIRA, 2011). 

Sendo assim, os cuidados com a pele do RN têm o intuito de preservar a 

integridade, prevenir intoxicação por produtos tópicos como perfumes, aromas e 

evitar expor o neonato em produtos químicos ou que possam prejudicar sua saúde e 

integridade, sendo fundamental prestar estes cuidados ao RN (FERNANDES; 

MACHADO; OLIVEIRA, 2011). 

Em relação a higiene o RN apresenta uma camada esbranquiçada na pele 

chamada de vernix, mas o momento ideal para dar banho é que seja 6 horas após o 

parto devido a chance de hipotermia após o banho, não sendo necessário o uso de 

esponjas ou toalhas para higienização. O tempo adequado do banho é de no 

máximo 5 minutos evitando a maceração da pele. A frequência do banho varia de 

acordo com região e países e, também, a cultura, mas o ideal seria de 2 vezes por 

semana até o começar a engatinhar, já em neonatos prematuros se recomenda 

realizar o banho a cada 4 dias, com a temperatura da água entre 37°c e 37,5°c, 

embora algumas literaturas citem entre 34°c e 36°c (FERNANDES; MACHADO; 

OLIVEIRA, 2011). 

Em relação a escolha dos produtos de higiene eles devem ser de forma 

líquida com o PH neutro e que não irrite as mucosas do RN. Para realizar a 

hidratação da pele pode ser usado algum tipo de produto de limpeza que contenha 

emoliente (FERNANDES; MACHADO; OLIVEIRA, 2011). 
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Outro fator muito comum nos RNs é a icterícia neonatal, ela ocorre devido ao 

excesso de bilirrubina, pois o fígado não consegue eliminar a mesma do plasma. As 

suas alterações com a quantidade alta ou a captação e conjugação limitadas, podem 

ser verificadas e encontradas no sangue forma de reação indireta, mas quando 

ocorre o comprometimento da eliminação do glicuronídio, monoglicuronídio e 

diglicuroídio de bilirrubina conjugada encontra-se de forma indireta podendo 

aparecer até mesmo na urina. Existe, também, uma quarta fração de bilirrubina 

chama de o-bilirrubina, ela é caracterizada por não ser formada através de enzimas, 

as alterações da bilirrubina levam o aparecimento da icterícia no RN (MACDONALD; 

SESHIA, 2018). 

Em grande parte, os RNs que apresentam icterícia se encontram com a 

bilirrubina no estado não conjugada, onde ela se espalha pela circulação do sangue 

para todo o corpo e, consequentemente, ocasiona a icterícia clínica (MACDONALD; 

SESHIA, 2018). 

Porém, existe a icterícia fisiológica e a patológica. Na fisiológica ocorre a hiper 

bilirrubina indireta com início após as 24 horas de nascimento, chegando em sua alta 

elevação entre o 3º e 4º dia sendo encontrada nos valores de 12 mg/dl. Ela é 

classificada de forma cefálo caudal sendo que, quando se encontra só na face do 

RN, os valores encontrados no sangue estão entre 4-8 mg/dl, quando se estende do 

crânio até o abdômen os valores chegam a 5-12 mg/dl, quando esta até os membros 

inferiores a bilirrubina pode chegar e ultrapassar 15 mg/dl (ALVES; ALBUQUERQUE, 

2013). 

A patológica ocorre entre 24 e 36 horas após o nascimento e pode estar 

associada a várias patologias como a incompatibilidade sanguínea do feto com a 

mãe, doenças hemolíticas, pré-termos menor que 35-36 semanas, entre outros 

fatores (ALVES; ALBUQUERQUE, 2013). 

É fundamental a detecção precoce da icterícia neonatal, sendo ela patologia 

ou fisiológica, pois o tratamento precoce possibilita a prevenção da 

hiperbilirrubinemia e a encefalopatia associada a bilirrubina elevada, assim 

prevenindo sequelas no sistema nervoso central e a mortalidade neonatal 

precocemente. A avalição acurada de profissionais de saúde, principalmente o 

Enfermeiro que está na linha do cuidado, é fundamental para ter ênfase no 

tratamento e diagnóstico precoce (ALVES; ALBUQUERQUE, 2013). 

Além dos cuidados com a icterícia a pele possui outros e não menos 
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importantes que consistem na limpeza do coto umbilical da forma correta até o 

cordão cair, evitando o risco de infecção, manter as unhas do RN curtas evitando 

que o mesmo se machuque, realizar a troca de fraldas com frequência realizando a 

higiene do local em que a fralda estava com água morna e pano de algodão, evitar 

usar sabonetes nos casos de haver apenas urina, se houver, fazer o uso de 

sabonete neutro adequado e evitar usar fitas de curativos na pele do neonato para 

evitar possíveis lesões no tecido cutâneo (FERNANDES; MACHADO; OLIVEIRA, 

2011). 

Devido as fragilidades da pele do RN deve-se ter cautela nas escolhas dos 

produtos de higiene e proteção escolhidos paras usar no bebê, pois muitos produtos 

destinados ao público infantil possuem altas taxas de toxidade, sendo essencial a 

exclusão de todos os produtos que possam fazer mal a integridade da pele do 

recém-nascido (FERNANDES; MACHADO; OLIVEIRA, 2011). 

1.7 PRINCIPAIS REFLEXOS PRIMITIVOS 

Os reflexos primitivos fazem com que o corpo realize reações involuntárias, 

como uma resposta quando estimulado, estando presentes na forma inicial dos 

seres humanos são fontes primárias e estão armazenadas na região do córtex que 

está se desenvolvendo (GETELINA et al., 2019). 

O nome reflexo primitivo é devido ao controle pela parte mais primitiva do 

cérebro, sendo que a partir dos 6 meses a criança vai perdendo esses reflexos 

fazendo com que se substitua por novas funções (GETELINA et al, 2019). 

Avaliar os reflexos norteia a pediatria para demarcar o quão íntegro o sistema 

nervoso central da criança se encontra de acordo com a idade, sendo que estes 

reflexos são visíveis em todos os RN e a ausência de algum reflexo pode indicar 

alguma patologia que necessita ser investigada até os 2 anos (SBP, 2017). 

Ao nascer, o RN tem o padrão motor imaturo e apresenta o reflexo tônico 

cervical sem assimetria fazendo ele apresentar a postura assimétrico. Também tem 

a presença dos tônus flexor dos membros hipotonia axial, preensão palmar e sucção 

(SBP, 2017). 

O desenvolvimento infantil necessita de cuidados e conhecimento para, 

assim, poder identificar alterações, atrasos e transtornos possibilitando essa 

identificação precoce para prestar assistência (SBP, 2017). 
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1.7.1 Reflexo de Preensão Palmar 

O reflexo de preensão palmar é realizado quando o profissional, ao examinar, 

coloca o dedo indicador na região palmar do RN e, então, ele flexiona os dedos 

apertando o dedo indicador do examinador, esse reflexo se ausenta entre 4 e 6 

meses do bebê (SBP, 2017). 

Se este reflexo está ausente ao nascer, ou persiste após o sexto mês de vida, 

pode ser um sinal de encefalopatia grave (GUIMARÃES; TUDELLA, 2003) 

Figura 1 - Reflexo de preensão palmar 

 
Fonte: Unicamp (2021). 

1.7.2 Reflexo de moro 

O reflexo de moro, quando reduzido ou aumentado, pode estar associado a 

patologias do sistema nervoso central podendo estar presente em pacientes com 

paralisia do plexo braquial, trauma clavicular e em casos de lesão motora, entre 

outras patologias associadas a função motora (SBP, 2017). 

O reflexo de moro é realizado colocando a criança em decúbito ventral, em 

uma superfície lisa, como em uma maca. A cabeça tem que ser levemente erguida 

juntamente com o corpo da criança o mais minimamente possível e, então, se libera 

a cabeça de forma súbita ocorrendo o movimento de queda logo em seguida. Deve-

se segurar a cabeça do RN ocorrendo, então, o reflexo de moro (SBP, 2017). 

O reflexo de moro, se presente após 6 meses de vida do bebê, pode ser que 

haja lesão no sistema nervoso central, sendo necessário acompanhar a durabilidade 

e intensidade do reflexo, porém se nos meses iniciais a criança também não 

apresentar pode ser sinal de lesão precoce na função neurológica (GUMARÃES; 
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TUDELLA, 2003) 

A persistência dele além do tempo que já deveria estar ausente é um 

indicativo que a criança não possui um controle efetivo da cabeça impossibilitando 

que ela tenha o desenvolvimento da coordenação motora (LUCENA, 2018). 

Figura 2 - Reflexo de moro 

 
Fonte: Unicamp (2021). 

1.7.3 Reflexo Preensão Plantar 

Esse reflexo é realizado quando o examinador pressiona o seu dedo polegar 

contra a sola do pé, ele realiza o reflexo realizando a flexão dos dedos e está 

presente até os 15 meses de vida do bebê (SBP, 2017). 

 A ausência desse reflexo está associada a anormalidades encontradas na via 

nervosa, onde as mesmas então envolvidas com o controle voluntario dos músculos. 

O estímulo pode ser realizado através de objetos com uma simples chave onde o 

RN irá curvar os dedos para baixo como se fosse pegar algo (LIVIN,2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Figura 3 - Reflexo Preensão plantar 

 
Fonte: Unicamp (2021). 

1.7.4 Reflexo de Voracidade 

O reflexo de voracidade é realizado quando se toca a região perioral e, então, 

o bebê realiza a movimentação da cabeça para direção do estímulo ocorrendo a 

abertura oral realizando a tentativa sucção, sendo assim, quando estes reflexos 

estão alterados podem estar associados a vários distúrbios, o reflexo desaparece 

em torno de 4 meses (SBP, 2017). 

A ausência deste reflexo ao nascimento, ou nos primeiros meses, está 

relacionada a alteração do sistema nervoso central (GUIMARÃES; TUDELLA, 2003). 

Os reflexos primitivos fazem parte da composição para a avaliação 

neurológica do RN, sendo essencial realizar um diagnóstico precoce para então 

promover uma estimulação em menos tempo tendo, como preferência, nos primeiros 

anos de vida para, assim, poder prestar uma assistência e proporcionar uma 

redução de danos no desenvolvimento neuropsicomotor (LUCENA, 2018). 
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Figura 4 - Reflexo de voracidade 

 
Fonte: Oliveira (2008). 

1.8 ORIENTAÇÕES RELACIONADAS AOS CUIDADOS COM RECÉM-NASCIDO 

Os cuidados que são realizados ao RN são importantes para garantir o seu 

desenvolvimento com qualidade e de forma saudável reduzindo a morbimortalidade 

infantil. A estimativa do aumento na cobertura e qualidade das intervenções, 

promoção e cuidados relacionados a antes do bebê nascer até após o parto indica 

uma porcentagem de 71% da redução de mortalidade dos neonatos por ano, em 

especial em famílias com renda baixa e média (GÓES et al., 2020). 

Para realizar a prevenção nas mortes infantis necessita-se realizar ações 

como higienização adequada, cuidados com o coto, amamentação exclusiva e 

manter o RN aquecido, assim, trabalhando para reduzir as diferenças na saúde e 

com intuito de melhorar cada vez mais a qualidade de vida da criança (GÓES et al., 

2020). 

Se os cuidados forem realizados da forma incorreta o RN pode sofrer danos 

em relação a saúde, principalmente, na sua primeira semana de vida, sendo assim 

necessário fortalecer o cuidado junto com família e comunidade. O profissional de 

enfermagem deve realizar orientações e acompanhar o desenvolvimento e os 

cuidados pós-parto com o recém-nascido (GÓES et al., 2020). 

Os cuidados e orientações dadas aos familiares pelos profissionais da saúde 

devem ser realizados de forma transversal, que tem início desde o pré-natal até o 

nascimento, deve-se realizar as consultas tanto domiciliar como nas Unidades de 

Saúde, mas respeitando as práticas culturais do família de onde o RN está inserido, 

sendo que, para prestar a assistência em relação a cultura, não existe um padrão 
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sendo necessário criar uma forma padronizada para prestar a devida assistência 

(GÓES et al., 2020). 

Assim, para que os familiares realizem os cuidados com eficiência de forma 

autônoma e com segurança, o profissional deve realizar estratégias educativas para 

as famílias com intuito de melhorar a qualidade na assistência de saúde diminuindo 

a morbimortalidade neonatal (GÓES et al., 2020). 

O puericultor deve ter conhecimentos amplos sobre a crença e meios onde a 

criança está inserida, conhecer o ambiente familiar, social e cultural. Os objetivos da 

puericultura são a prevenção e promoção da saúde infantil tanto da criança como de 

seus familiares, isso por meio de orientações relacionadas a risco e agravos à saúde 

infantil oferecendo alternativas e cuidados de prevenção independente da faixa 

etária (SANTOS et al., 2010). 

Algumas informações e orientações que podem ser passadas aos pais ou 

cuidadores da criança são essenciais e muito eficazes para o seu desenvolvimento e 

prevenção de acidentes e agravos. Como exemplo, promover uma alimentação 

correta, realizar a ampliação da cobertura vacinal, promover a segurança infantil, 

promover a prevenção de lesões evitáveis, principalmente, no ambiente doméstico, 

promover a saúde tanto física como mental realizando atividades de lazer adequada 

para a idade, promover sua interação e convívio social (SANTOS et al., 2010). 

A atenção à saúde da criança engloba amplos aspectos biológicos, sociais e 

psicológicos, assistência, busca e prevenção de patologias e no cuidado integral as 

que já possuem alguma doença fornecendo a capacidade do desenvolvimento de 

um adulto saldável ou mais próximo disso (SANTOS et al., 2010).  
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

É uma pesquisa de campo exploratória, descritiva de caráter quantitativo em 

busca da avaliação de enfermagem e promoção de saúde utilizando o momento em 

que o recém-nascido vem com a mãe à UBS para realizar um dos testes de triagem 

neonatal, que é o teste do pezinho. Sendo assim, entende-se que enfermagem tem 

um momento de realizar prevenção e promoção de  saúde. 

A pesquisa exploratória se inicia com um tema de interesse e, então, os 

pesquisadores exploram e examinam a natureza do tema observando como ele se 

expressa e quais os outros fatores estão associados (POLIT; BECK, 2018). 

O método de pesquisa quantitativo tem como objetivo quantificar os dados 

coletados e utiliza a análise estatística para quantificá-los (BONHO, 2018). 

No método quantitativo os dados são analisados através de números assim 

os quantificando e os mensurando com objetivo de desenvolver os dados de uma 

população estudando uma parcela dela. Sendo assim, esse tipo de pesquisa utiliza 

uma amostra para representar uma certa população e calcular a qualidade. A 

escolha desse tipo de pesquisa tem o intuito de descobrir a quantidade de pessoas 

de uma população específica que possuem as mesmas características (ZANELLA, 

2013). 

A pesquisa descritiva é utilizada quando se estuda as características de uma 

população em específico podendo ser realizada para analisar dados como idade, 

sexo, renda e saúde etc. Ela tem o intuito de reunir e analisar dados e informações 

do tema estudado (LOZADA; NUNES,2019). 

2.2 AMOSTRA 

Foi composta por 20 RN, cujo as mães ou responsáveis aceitaram participar 

da pesquisa. Sendo elas pessoas que utilizaram o Sistema Único de Saúde (SUS) 

em uma Unidade Básica de Saúde que foram atendidas a partir do momento da 

coleta do teste do pezinho, de ambos os sexos, com a faixa etária de 03 a 20 dias de 

vida. 
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2.1.1 Método de Inclusão e Exclusão 

Tivemos como método de Inclusão os recém-nascidos entre 03 e 20 dias de 

vida, de ambos os sexos usuários do Sistema Único de Saúde. No método de 

exclusão recém-nascidos abaixo de 3 dias e acima de 20 dias de vida, não usuários 

do SUS. 

2.2 LOCAL 

O local de estudo trata-se de um uma Unidade Básica de Saúde e Clínica 

Materno Infantil de médio porte onde as duas funcionam no mesmo local, com 

abrangência municipal no meio-oeste de Santa Catarina, município de Caçador - SC, 

com atendimento geral e baixa complexidade em pediatria, clínico geral e obstetrícia. 

Esta unidade, atualmente, conta com três setores, a maternidade e duas estratégias 

da saúde da família. Todos os setores com funcionamento de 8 horas diárias e 40 

horas semanais abrangendo uma população de 8 mil pessoas em média.  

2.3 TÉCNICAS E/OU INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Foi realizada avaliação do recém-nascido através de instrumento criado 

baseando-se nas recomendações do Ministério de Saúde, tais como os principais 

sinais de alerta, sendo eles problemas na higiene geral, curativo do coto umbilical, 

icterícia, problemas com amamentação, exames da triagem neonatal e as medidas 

antropométricas  após as mães ou responsáveis autorizarem e assinar Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido sendo que uma via ficou em mãos do sujeito de 

pesquisa (responsáveis) e outra via com o pesquisador. 

2.4 ABORDAGEM 

As mães ou responsáveis dos RNs foram abordadas nas salas de coleta do 

teste do pezinho convidados a participar da pesquisa com seus bebês (recém-

nascidos) onde foi explicado a pesquisa, conforme a aceitação dos mesmos, foi 

entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma via ficando com a mãe 

ou responsável pelo recém-nascido e outra ficando em mãos com o pesquisador. 
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2.5 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e quantitativa 

com auxílio de natureza exploratória e de campo onde foi utilizado um instrumento 

de consulta (Apêndice A). Posteriormente, foram estratificados os dados 

demonstrando o resultado das análises mediante gráficos. Utilizando o editor de 

gráficos Microsoft Word 2010. 

2.6 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto foi realizado após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade Unidade Central de Educação FAEM Faculdade 

(CEP-UCEFF), indexado na Plataforma Brasil em novembro 2021 com aprovação em 

março de 2022. Número de aprovação 5.321.287. 

2.7 RISCOS E BENEFICIOS DA PESQUISA 

Quanto aos riscos os responsáveis pelo paciente menor poderiam se recusar, 

a qualquer momento, de participar ou de continuar a avaliação e, também, poderiam 

recusar as orientações relacionadas a problemas ou patologias encontradas durante 

a avaliação que foram repassadas pela acadêmica.    

A identidade dos participantes foi preservada não utilizando os nomes dos 

pacientes, apenas as iniciais. Os roteiros e dados da avaliação serão mantidos em 

sigilo. Caso houvesse algum desconforto ou ocorresse alguma intercorrência 

relacionada ao teste do pezinho e vacinação anterior à avaliação a pesquisa seria 

interrompida. 

Quanto aos benefícios a pesquisa contribuiu para a promoção e prevenção da 

saúde do recém-nascido além de diminuir os indicadores de mortalidade neonatal, 

possibilitando a identificação antecipadamente de patologias congênitas e problemas 

assim proporcionando o tratamento precocemente e, principalmente, foi realizada a 

avaliação do recém-nascido no tempo preconizado pelo Ministério de Saúde.  

Dessa forma, contribuiu-se para um crescimento e desenvolvimento saudável 

destas crianças. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos resultados da amostragem que compõem a parte quantitativa da 

pesquisa foi realizada utilizando os dados coletados. Primeiramente, realizou-se a 

leitura flutuante dos dados e após a exploração do material obtido por intermédio do 

programa Microsoft Office Word, em sua versão 2010. Com isso, organizaram-se as 

categorias propostas, atentando-se para o referencial teórico, obtendo os dados 

gráficos que serão demonstrados a seguir. 

No Gráfico 1 estão expostos os dados em relação a porcentagem do sexo dos 

recém-nascidos, posto de coleta clínica materno infantil de Caçador - SC no ano de 

2022. 

Gráfico 1 - Sexo dos recém-nascidos 

 
 Fonte: A autora (2022). 

Então pode-se observar que o número maior da amostra é do sexo masculino, 

sendo ele 10% a mais do que o sexo feminino. Como mostra as pesquisas do IBEG 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), na distribuição da população por sexo 

segundo os grupos por idade de 0 a 4 anos onde os números de nascimento são 

maiores na população do sexo masculino comparados em relação ao sexo feminino, 

como mostra o Censo Demográfico de 2010 referindo que há cerca de 7.016.987 

homens e de mulheres 6.779.171 no Brasil (IBGE, 2010). 
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Sendo assim, foi possível identificar mais nascimentos masculinos do que 

femininos. 

No Gráfico 2, apresenta-se a idade dos recém-nascidos no dia do teste do 

pezinho, posto de coleta Clínica Materno Infantil de Caçador - SC no ano de 2022. 

Gráfico 2 - Dias de vida do RN no momento da coleta do teste do pezinho 
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Fonte: A autora (2022). 

Como mostra o gráfico acima cerca de 70% dos RNs realizaram a coleta no 

tempo adequado e 25% realizaram tardiamente, sendo 5% recoleta. O Ministério da 

Saúde preconiza que seja realizado o teste do pezinho entre o 3º e 5º dia de vida do 

RN. 

É fundamental seguir esse período para poder identificar patologias 

congênitas de origem metabólica e genética no tempo adequado para poder, então, 

realizar o tratamento precocemente diminuindo a morbimortalidade infantil. 

(MIRANDA et al., 2020). 

Realizar a coleta do teste do pezinho é de extrema importância para o 

rastreamento de doenças congênitas, recomenda-se apenas uma coleta, porém a 

recoleta deve ser repetida em situações como a positividade de alguma doença. Em 

muitos municípios a recoleta é realizada por fatores como erro na hora no tempo da 

coleta, não podendo ser antes de 48 horas após o nascimento, erro na coleta, em 

seu armazenamento e envio das amostras no tempo inadequado (PIMENTE et al., 

2010). 
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No Gráfico 3 apresenta-se o IMC em que os RNs se encontravam no 

momento da avaliação. 

Gráfico 3 - IMC dos RNS 
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Fonte: A autora (2022). 

 O gráfico acima traz resultados sobre o IMC dos RNs avaliados onde eles 

apresentaram cerca de 75% de eutrofia, ou seja, o peso adequado para idade e 20% 

encontraram-se com magreza, peso inadequado para a idade e 5 % sobrepeso 

sendo acima do peso para a idade. 

Para obter IMC deve-se verificar as medidas antropométricas tais como 

estatura e peso correlacionado com a idade sendo normal uma perda de até 10% do 

peso entre o nascimento até o decimo quinto dia de vida do RN (BRASIL, 2012b). 

Acompanhar o peso do RN em seu primeiro dia de vida é muito importante 

para prevenir a desnutrição e, consequentemente, a chances de morbimortalidade 

aumentada nessa população. 

No Gráfico 4, apresenta-se a idade gestacional em que os RNs nasceram.  
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Gráfico 4 - Idade gestacional 
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Fonte: A autora (2022). 

Para realizar a classificação no nascimento do RN existem 3 categorias: pré-

termo, que o RN nasceu com menos de 37 semanas, a termo que nasceu entre 37 e 

41 semanas e 6 dias de gestação e pós- termo, que o RN nasce com 42 semanas 

ou mais (ALMEIDA; SANTANA; REIS, 2021). 

O gráfico 4 mostra que cerca de 70% dos RNs avaliados são a termo, ou seja, 

estão no tempo adequado de nascimento entre de 37 semanas e 41 semanas e 6 

dias, e 30% dos avaliados são pré-termos que nasceram antes das 37 semanas. Em 

relação a pós-termo que se refere que o RN nasceu mais de 41 semanas não houve 

nascimento acima do tempo. 

 É fundamental ter cuidados redobrados com os RNs pré-termos, pois estão 

mais vulneráveis em relação aos RNs que nascem atermo. Sendo assim, é 

importante realizar os cuidados de forma adequada como incentivar aleitamento 

materno em livre demanda. Verificar o peso é fundamental para evitar a desnutrição, 

além de cuidados redobrados em relação sinais de alerta como hipotermia, febre, 

problemas cardíaco, icterícia, cianose e não menos importante, é realizar os testes 

neonatais no tempo adequado (BRASIL, 2020) 

O Gráfico 5 refere-se à quantidade de RNs que foram vacinados com as 2 

primeiras vacinas ou apenas umas das duas. 
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Gráfico 5 - Primeiras vacinas 

 
Fonte: A autora (2022). 

 O gráfico acima mostra que do total da amostra 30% recebeu a vacina BCG e 

15% somente a hepatite B; 55 % receberam as duas vacinas. A falha em realizar as 

duas primeiras vacinas em muitos RNs ocorreu devido à disponibilidade dessas 

doses podendo ser muito prejudicial para os bebês. 

 Vacinar é um cuidado fundamental para prevenir doenças. É de suma 

importância, no primeiro ano de vida, pois previne muitas doenças transmissíveis e 

contribui para diminuir a ocorrência de doenças na população infantil. A vacina foi um 

marco importante para e epidemiologia em conjunto com serviços de saúde, 

comunidade e família para ter sua eficiência e assistência integral na saúde da 

população (WOLKERS et al., 2016). 

No Gráfico 6 apresenta-se a quantidade de RNs que realizaram exames de 

triagem neonatal e que deram alterados. 
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Gráfico 6 - Testes neonatais que apresentaram alterações. 

 
Fonte: A autora (2022). 

Os resultados apresentados pelo gráfico acima mostram que de 20 RNs 

avaliados apenas 10% apresentaram alterações em testes neonatais, sendo um no 

teste da linguinha e o outro teste do olhinho. 

Realizar os testes neonatais no tempo correto é de suma importância para o 

RN. Esses exames, quando realizados precocemente, aumentam a chance de cura 

de determinadas patologias, naquelas que não tem cura se realiza o tratamento 

preconizado diminuindo a morbimortalidade infantil e possibilitando uma qualidade 

de saúde e vida melhores. 

Em relação ao teste do olhinho, onde ocorrem várias patologias neonatais 

como a catarata e o glaucoma congênito entre outras doenças, o Ministério da 

Saúde determina que esse teste seja obrigatório com intuito de promover a saúde 

ocular, assim, é necessário o envolvimento de toda a equipe de saúde para poder 

prestar a assistência com qualidade e evitando ou diminuindo a cegueira nos RNs 

(FINIZOLA; SOUSA; MORAIS, 2020). 

No teste da linguinha foi sancionada a Lei n.°13.002, pela Presidência da 

República no ano de 2014, onde ela determina que seja realizado o teste da 

linguinha nas maternidades do Brasil, deve ser realizada nas primeiras 48 horas 

após o nascimento. Essa avaliação permite que seja diagnosticado casos mais 

severos e que possam ser indicação de frenotomia lingual. Quando não é 

visualizado o frênulo lingual se refaz o teste em 30 dias para que não ocorra o 
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desmame precoce. É importante realizar orientações sobre as dificuldades que a 

mãe possa vir a enfrentar durante a amamentação, tais como dificuldades na 

persistência na pega do mamilo e amamentação com ciclos pequenos e pouco 

tempo de intervalo que está associado a com as alterações do frênulo da língua 

(MARTINELLI et al., 2016). 

 Sendo assim, é fundamental a realização de todos os testes neonatais e que 

o profissional de Enfermagem tenha o conhecimento para poder prestar as 

orientações corretamente contribuindo na assistência do RN. 

No Gráfico 7, estão relacionados os cuidados com coto umbilical do RN e 

como estavam sendo higienizados, da forma correta ou não.  

Gráfico 7 - Higienização e curativo do coto umbilical 

 
Fonte: A autora (2022). 

Os resultados apresentados pelo gráfico acima mostram que 25% dos RNs 

avaliados apresentaram mal higienização e a realização do curativo do coto umbilical 

de forma incorreta e 5% apresentaram sinais de infecção. Entre os achados nos 

curativos foi encontrado ervas caseiras, ataduras ao redor do umbigo, com o curativo 

que saiu da maternidade e outros foram encontrados sem o curativo. 

Por outro lado, 70%, apresentaram a higienização de forma correta e com 

curativo adequado sendo isso muito importante para não ocorrer infecções no coto 

umbilical, pois elas são uma das causas da mortalidade neonatal. 

O coto umbilical do RN precisa de atenção e cuidados, pois ele é a porta de 
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entrada para possíveis infecções e até mesmo sepse (CORREIA; PIRES, 2016). 

Enfatiza-se importância do profissional de saúde para poder prevenir essas 

possíveis infecções, pois ele tem o conhecimento necessário para prestar a devida 

assistência prevenindo possíveis agravos e problemas em potencial realizando as 

orientações sobre as práticas culturais entre outros fatores que são prejudiciais aos 

recém-nascidos (SILVA et al., 2018). 

O profissional de enfermagem deve se atentar a possíveis sinais infeções tais 

como eritema ao redor do coto, secreção purulenta, pele mais aquecida ao redor do 

umbigo do que em outros locais do corpo e febre. Orientar os pais sobre a realização 

da forma correta para prevenir é papel do profissional de saúde que está prestando a 

assistência ao RN podendo ser orientada no momento que o RN ainda está na 

maternidade e reforçada na atenção primaria quando o RN vem para a consulta. 

No Gráfico 8, demonstra-se a quantidade de RNs que apresentaram icterícia 

ou não durante a avaliação 

Gráfico 8 - Icterícia 

 
Fonte: A autora (2022). 

Os resultados obtidos mostram que cerca de 45% dos RNs avaliados 

apresentaram icterícia, que é conhecida como o amarelão, e cerca de 55% da 

amostra não apresentou icterícia. A icterícia é comum nos RNs, pois o fígado   não 

consegue excretar a bilirrubina do plasma como acontece nos adultos, sendo 

necessário realizar o banho de sol e, em casos graves, a indicação é de internação 
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para fototerapia (MACDONALD; SESHIA, 2018). 

Existe dois tipos de icterícia neonatal, sendo ela a fisiológica que ocorre após 

24 horas após o nascimento chegando em sua elevação entre o 3º e 4º dias e a 

patológica que ocorre entre 24 e 36 horas após o nascimento. A patológica ocorre de 

forma mais agressiva, pode estar associada a doenças hemolíticas, 

incompatibilidade sanguínea da mãe com o feto e pré-termos menor que 35-36 

semanas (ALVES; ALBUQUERQUE, 2013). 

Os RNs, nos seus primeiros dias de vida, precisam receber banho de sol 

diariamente para a prevenção e tratamento da icterícia, pois é através da luz do sol 

que ocorre um processo chamado foto isomerização da bilirrubina, ocorrendo assim 

a eliminação dos metabólicos através da urina e da bile, além de promover a 

produção de vitamina D (SANTOS et al., 2010). 

A gravidade da icterícia é identificada conforme a coloração amarelada que se 

estende além da face e esclera ocular para abdome MMSS E MMII. Quanto mais 

partes do corpo a icterícia está, mais aumentada esta bilirrubina no sangue, o que 

pode levar o RN a ter sequelas no sistema nervoso central. 

Assim sendo, é muito importante realizar a detecção precoce da icterícia para 

prevenir a morbimortalidade neonatal (ALVES; ALBUQUERQUE, 2013). 

O Gráfico 9 traz resultados sobre qual tipo de aleitamento estava sendo 

ofertado aos RNs avaliados. 

Gráfico 9 - Tipos de aleitamento ofertados aos RNs. 
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Fonte: A autora (2022). 
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O gráfico acima apresenta as porcentagens do tipo de leite que estava sendo 

ofertado ao RN, sendo eles 3 tipos LME (aleitamento materno exclusivo), LM + LI 

(aleitamento materno e leite industrial) e LI (leite industrial).Em 1981 foi criado e 

implementado o programa para incentivar o aleitamento materno com o objetivo de 

praticar a promoção, proteção e apoiar o aleitamento materno (SILVA et al., 2021). 

O leite materno é o principal alimento da criança até os 6 meses de vida, em 

sua composição existem vários nutrientes, gorduras, vitaminas, carboidratos e 

anticorpos que são passados da mãe para o RN durante o ato de amamentar o 

protegendo contra infeções (SILVA et al., 2021). 

Sendo assim, para cerca de 75% da amostra estava sendo ofertado o leite 

materno exclusivo, 15% estavam sendo ofertado o leite materno mais o leite 

industrial, 10% estava apenas com o leite industrial. Nessa pesquisa foi possível 

identificar duas causas para o aleitamento industrial sendo uma delas a mãe usuária 

de drogas e outro caso de prematuridade associado ao internamento da mãe com 

complicações pós-parto. 

Amamentar exclusivamente é fundamental para o desenvolvimento do RN 

tendo ele vários benefícios como o fortalecimento do sistema imune, a conexão 

entre a mãe e o bebê, evitar possíveis alergias, além de muitos benefícios para a 

mãe (MELO et al., 2016).  

Por outro lado, nem sempre é possível realizar a amamentação exclusiva pois 

há alguns fatores que podem evitar e prejudicar a amamentação exclusiva tais como 

mãe usuária de drogas e álcool, que a mãe não pode amamentar pois intoxicará o 

RN, RNs prematuros com desnutrição onde é necessário intervir com leite industrial, 

mães portadoras do vírus HIV e que usam medicações contraindicadas para 

amamentar, nestes casos a prescrição do leite industrial é importante para prevenir 

complicações na saúde do RN (BRASIL, 2015). 

O Gráfico 10, aborda como estava o estado de higienização em que os RNs 

avaliados foram encontrados. 
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Gráfico 10 - Higiene geral dos RNs. 

 
Fonte: A autora (2022). 

O gráfico 10 mostra que de 85% dos RNs encontraram-se com a higiene 

adequada, 15% não estava adequada. A higiene do RN é importante e deve ser 

realizada com cautela quando for escolher os produtos de higiene para não agredir a 

pele do RN, um exemplo seriam os sabonetes com PH neutro sem perfume. Pois a 

pele do RN é muito sensível, ela possui uma alta permeabilidade cutânea muito 

elevada nos primeiros 15 dias de vida e não está preparada para o contato com 

produtos de higiene com várias substâncias podendo gerar uma intoxicação 

(FERNANDES; MACHADO; OLIVEIRA, 2011).  

O banho nos RNs deve ser realizado o mais breve possível para que eles não 

percam temperatura e, consequentemente, fiquem com hipotermia, além da perda 

de peso, pois o corpo gasta mais energia para gerar calor. Esses cuidados devem 

ser redobrados com pré-termos e RNS com baixo peso (FERNANDES; MACHADO; 

OLIVEIRA, 2011). 

O tempo recomendado é de 5 minutos, assim evita a maceração da pele. A 

frequência varia de acordo com os países, região e cultura, sendo o ideal 2 vezes 

por semana, isso até o bebê começar a engatinhar onde terá que aumentar a 

frequência dos banhos. Com os prematuros se recomenda o banho a cada 4 dias 

com a temperatura da água em 37°C e 37,5°C, pois eles perdem calor com maior 

facilidade (FERNANDES; MACHADO; OLIVEIRA, 2011). 

A orientação de higiene deve ser realizada na consulta com o profissional de 
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saúde sempre respeitando as crenças e culturas de cada indivíduo. 

O Gráfico 11, apresenta a porcentagem de RNs que estavam ou não com a 

pele íntegra durante a avaliação 

Gráfico 11 - Integridade da pele dos RNs. 

 
Fonte: A autora (2022). 

Os resultados do gráfico mostram que cerca de 90 % da amostra apresentou 

a pele íntegra e 10 % não estavam íntegras, dentre os achados durante a avaliação 

1 RN apresentou bolhas com secreção serosa com indicativo de contaminação pela 

bactéria Staphylococcus aureus. 

A pele é o local mais comum onde ocorre a infecção por este tipo de bactéria 

podendo ser as lesões mais localizadas como no caso do impetigo, celulite ou 

abcessos, o impetigo bolhoso é um dos mais comuns e é causado pelo 

Staphylococcus aureus. Os primeiros sinais da infecção, geralmente, ocorrem com 

uma área da pele que inicia com um local avermelhado que se estende até a 

formação de bolhas com líquido turvo e, em seguida, se rompem e formam crostas. 

Essa bactéria é extremamente contagiosa e pode ser fatal para o RN, ela se coloniza 

por meio nasal ou por forma direta através de soluções de continuidade 

multiplicando-se no local (ROSSI; CECCON; KREBS, 2005). 

A pele do RN é muito sensível e está exposta e sujeita a contaminação por 

patógenos, necessita de um tempo para a adaptação e isso será possível dia a dia 

em contato com o externo .Sendo a pele do RN é a principal porta de entrada para 



57 
 

infecções, o profissional de saúde deve realizar orientações sobre os cuidados e 

sinais de alerta sendo fundamental para a diminuição da morbimortalidade neonatal 

(FERNANDES; MACHADO; OLIVEIRA, 2011). 

No Gráfico 12 abordam-se quais foram os principais achados clínicos e 

problemas em potencial encontrados nos RNs durante a avaliação. 

Gráfico 12 - Principais achados clínicos 
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Fonte: A autora (2022). 

O gráfico 12 mostra os principais achados clínicos e problemas em potencial 

encontrados nos RNs durante a avaliação de enfermagem sendo 45%, um total de 

(n°=9) crianças, com icterícia leve, 10%, ou seja, (n°=2) crianças com lesões de pele 

sendo 1 delas com sinais de infecção por Staphylococcus aureus. Essa bactéria 

pode ser fatal se não tratada precocemente, 20%, (n°=4) RNs, estavam 

apresentando risco para desnutrição leve, muitos associados a dificuldade de 

amamentação e RNS pré-termos. 5%, ou seja, (n°=1) RN estava com sobrepeso. 

Houve também 10%, um total de (n°=2) crianças, com alteração nos testes 

neonatais sendo 1 com alteração no teste do olhinho e 1 com alteração no teste da 

linguinha. 

Outro achado muito importante foi a impossibilidade de amamentação com 

leite materno onde cerca de 10%, ou seja (n°=2) RNs, tiveram que ser privados pelo 
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fato 1 uma mãe ser usuária de drogas e 1 mãe estar internada por complicações 

pós-parto em uso de medicamentos contraindicados durante a amamentação 

impossibilitando o ato de amamentar. Por fim, 5%, sendo (n°=1) RN, com sinais de 

infecção no coto umbilical podendo ser um grande problema para a sua saúde. 

O Ministério da Saúde preconiza a primeira semana de saúde integral com 

intuito de realizar a avaliação da criança  na primeira semana do nascimento, sendo 

muito importante que a atenção primária realize o acolhimento do  recém-nascido e 

sua família proporcionando o auxílio a esta família em relação ao problemas que os 

mesmos possam vir a  enfrentar tais como dificuldades no aleitamento materno, 

cuidados com bebê, orientações dos testes neonatais e vacinas, que são de suma 

importância, assim identificando risco de vulnerabilidade e fortalecendo a rede de 

apoio a família (LIMA et al., 2016). 

O Enfermeiro tem o papel fundamental na avaliação pediátrica, pois ele está 

envolvido nas etapas que fazem parte das ações em saúde garantindo uma 

assistência integral com continuidade e qualidade que supram as necessidades da 

saúde infantil e família. O Enfermeiro não deve apenas realizar a verificação das 

medidas antropométricas e sim avaliar a criança como um todo e acompanhar seu 

desenvolvimento e crescimento realizando orientações na linha do cuidado a saúde 

da criança (FERREIRA et al., 2019). 

Sendo assim, o Enfermeiro tem um grande campo de atuação 

desempenhando um papel fundamental na consulta em puericultura, pois ele tem a 

capacidade de detectar precocemente problemas de saúde e doenças podendo, 

assim, realizar as prescrições de cuidados, bem como executar ações e 

intervenções para melhorar a assistência prestada a saúde da criança (SOUZA et 

al., 2021). 

O Gráfico 13, está relacionado com a porcentagem de RNs que foram 

encaminhados ao médico, agendados para consulta e orientados a realizar a 

consulta com o pediatra. 
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Gráfico 13 - Condutas tomadas frente as avaliações clínicas. 
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Fonte: A autora (2022). 

O resultado do gráfico mostra cerca de 65% (n°=13) da amostra os pais foram 

orientados a realizar a consulta com o pediatra, 20% (n°=4) foram encaminhados 

após a avaliação de enfermagem para o médico pediatra e 15%(n°=3) foram 

agendados para consulta. 

Dentre os encaminhamentos realizados ao pediatra de forma imediata está o 

RN com suspeita de infecção por bactéria Staphylococcus aureus, também RNs com 

baixo peso associados a prematuridade. Outro problema encontrado foram os sinais 

de infecção no coto umbilical e por último a icterícia, outro alerta que se deve ter 

uma atenção especial. 

Dentro os agendados estão os RNS com alterações nos testes neonatais, 

icterícia, baixo peso e a impossibilidade de amamentação, pois a família do RN não 

teria condições de continuar comprando a fórmula para amamentar o RN sendo 

agendado a consulta para avaliação e fornecimento de receita para o leite ser 

fornecido pelo Sistema Único de Saúde. 

 Em relação aos orientados a consultar com o pediatra se enquadram os RNs 

que não passaram por avaliação pediátrica após sair da maternidade, pré-termos, 

sobrepeso e com início de icterícia. 

Muitos RNs não foram encaminhados de forma imediata pelo fato de haver 
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vagas para consulta na unidade onde foi realizado a avaliação e também em 

Unidades Básicas de referência, ou seja, mais próximo da residência na família do 

RN sendo agendados e orientados a realizar a avaliação com o pediatra. 

O recomendado é que se os pais não trazem seus RNs para a primeira 

avaliação deve ser realizada a busca ativa através das visitas domiciliares, assim 

favorecendo a realização de intervenções precocemente provendo a saúde do RN 

sendo fundamental a realização dessa avaliação pelo profissional de saúde entre o 

3º e 7º dia de vida, sendo esse período com maior morbimortalidade neonatal 

(LUCENA, 2018). 

Nos primeiros dias de vida deve-se ter uma atenção ao acesso desses (RN) 

as ações e serviços de saúde.  As Unidades de Saúde têm o dever e a obrigação em 

realizar a promoção e prevenção na saúde da criança trabalhando em conjunto com 

outras redes de atenção especializada e hospitalar proporcionando o crescimento e 

desenvolvimento adequado e saudável para a população infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa mostrou que é de grande importância para a saúde neonatal, a 

avaliação de enfermagem realizada aos RNs no momento da coleta do teste do 

pezinho. Além disso é de extrema importância na atenção primária, pois, essa 

população é vulnerável sendo necessário um maior cuidado com eles. É muito 

fundamental para prevenir a morbimortalidade neonatal, sendo assim, o Enfermeiro 

está na linha de frente para promover esse cuidado. 

Sobre a avaliação, pode-se identificar problemas como o IMC não adequado, 

pois ele age diretamente na nutrição do RN. Sobre o aleitamento materno destaca-

se como é fundamental incentivar as mães a realizar o aleitamento materno 

exclusivo e, quando não for possível como no caso de a mãe ser usuária de drogas, 

orientar as mães sobre o risco de amamentar avaliando as condições financeiras e 

buscando soluções para a família e o RN. 

Outro fator muito importante foi a verificação da higiene geral e o curativo do 

coto umbilical sendo este um dos principais achados da pesquisa. A orientação 

sobre a higienização e a troca do curativo foi realizada aos pais onde eles referiram 

não ter realizado, pois não receberam orientação sobre a realização ao sair da 

maternidade sendo importante a atenção primária para poder atender as 

necessidades dessa população. 

Quanto a integridade da pele foi possível identificar problemas em potencial 

como a contaminação por bactéria Staphylococcus aureus, sendo fundamental sua 

identificação e avalição precoce pelo profissional de saúde para então uma boa 

aderência ao tratamento neonatal. Além desses fatores, a ictérica foi identificada em 

grande parte, quase a metade das avaliações, ela é um problema comum nos RNs, 

sobretudo, em épocas chuvosas, mas necessita de atenção quando se apresenta 

em estágios avançados. O estudo se identificou 1 caso de icterícia moderada, o 

mesmo foi repassado para avaliação médica. 

As vacinas são fundamentais para o desenvolvimento saudável sendo um 

marco importante na epidemiologia, um dos problemas encontrados sobre esse fator 

foi a falta das primeiras vacinas, a BCG E hepatite B, tornando os RNs suscetíveis a 

adquirir essas doenças quando não realizado no tempo adequando podendo ser 

prejudicial para o desenvolvimento saudável. 
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Em relação aos reflexos primitivos não houve alterações nos RNS avaliados 

sendo descartados problemas neurológicos. Contudo, houve um grande número de 

pré-termos durante a avaliação, é importante ter um cuidado e um olhar global para 

prevenir patologias e prevenir a saúde dessa população em específico. 

Portanto, o Enfermeiro é um profissional primordial para a saúde da criança, 

pois ele abrange vários aspectos. Um dos problemas na atenção primária é o 

descaso com essa população onde eles não são atendidos ou avaliados no tempo 

adequado, dentre os avaliados não houve um RNs que teriam passado por avaliação 

após sair da maternidade.  Muitos RNs não foram encaminhados de forma imediata 

pelo fato de não haver vagas para consulta na unidade onde foi realizado a 

avaliação e também em Unidades Básicas de referência, ou seja, mais próximo da 

residência. Sendo isso um dos problemas encontrados em grande parte nas 

unidades de saúde na atenção primaria.  

Assim, entende-se a importância da continuação do papel do profissional 

enfermeiro dentro das atividades da atenção primaria que, por sua vez, precisa 

incentivar, criar estratégias e promover uma saúde de qualidade a está população. É 

necessária mais ênfase, capacitando os profissionais para identificar e fazer as 

buscas ativas dos RNs quando os pais não trazem para a avaliação nos dias 

recomendados, que seria entre o terceiro e o sétimo dia de vida para consulta, 

conforme o que recomenda o Ministério da Saúde.  
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Orientações realizadas verbalmente. (conforme levantamento de problemas 

identificados  na consulta). 

 
 

APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO NO RECÉM-NASCIDO 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO NO RECÉM-NASCIDO 

 

 

 

SINAIS VITAIS 

T °C FC Apical: FR mrpm 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

PC: PESO: COMPRIMENTRO: IMC: 

EXAMES REALIZADOS DA TRIAGEM 
NEONATAL. 

REFLEXOS PRIMITIVOS PRESENTES 

  

 Teste do coraçãozinho: sim ( ) não() 
alterações quais: 

  Preensão Plantar: sim ( ) não ( )  

 Teste do olhinho: sim ( ) não ( ) 
Alterações quais: 

Preensão palmar: sim ( ) não ( ) 

 Teste do pezinho: sim ( ) não  
Alterações quais: 

Voracidade: sim ( ) não ( ) 

Moro: sim ( ) não ( ) 

 Teste da orelhinha: sim ( ) não ( ) 
Alterações quais: 

Vacinas realizadas Sinais de alerta 

BCG: Sim ( ) Não ( ) Icterícia: sim ( ) não ( ) 

Hepatite B: sim ( ) não ( ) Cianose: sim ( ) não ( ) 

TIPO DE ALEITAMENTO Febre: sim ( ) não ( ) 

Leite materno exclusivo (LME): ( ) Hipotermia: sim ( ) não ( ) 

Leite materno e leite industrial (LM+LI): ( ) Ausculta cardíaca alterada: sim ( ) não ( ) 

Leite industrial (LI): ( ) Dificuldade para respirar: sim ( ) não ( ) 

HIGIENE E PELE 

Coto umbilical higienizado da forma correta: sim ( ) não ( ) 

Coto apresenta sinais de infecção: sim ( ) Não ( ) 

Estado geral de higiene adequado: sim ( ) não ( ) 

A pele apresenta-se integra sem Lesões :sim ( ) não ( ) 
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ANEXO A – GRAFICO DE PESO AMBOS SO SEXOS 

Feminino 

Fonte: Brasil (2021). 

Masculino 

 

Fonte: Brasil (2021). 
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ANEXO B - GRÁFICO DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS SEXOS 

Feminino 

Fonte: Brasil (2021). 

Masculino 

Fonte: Brasil (2021). 
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ANEXO C - GRÁFICO DE IMC POR IDADE DE AMBOS OS SEXOS 

Feminino 

Fonte: Brasil (2021). 

Masculino 

Fonte: Brasil (2021). 
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ANEXO D - GRÁFICO DE PERIMETRO CEFALICO DE AMBOS OS SEXOS 

Meninas 

Fonte: Brasil (2021). 

Meninos 

 

Fonte: Brasil (2021). 
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ANEXO E - GRÁFICO DE CURVAS DO CRESCIMENTO PARA CRIANÇAS PRÉ- 

TERMOS DE AMBOS SO SEXOS 

Feminino 

Fonte: Brasil (2021). 

Masculino 

Fonte: Brasil (2021). 
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ANEXO F – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
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ANEXO G – TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PLÁGIO 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Menores de Idade 

ANEXO H –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

UNIDADE CENTRAL DE EDUCAÇÃO FAEM FACULDADE 

(CEP-UCEFF) é uma instituição de ensino superior constituído 

com base na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas com seres humanos. O CEP-UCEFF foi criado para 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 

integridade e    dignidade e para contribuir com o 

desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 

 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa 

acima identificado. O documento abaixo contém todas as informações 

necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste 

estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer 

momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NO 

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO RESCEM NASCIDO. 

Área do Conhecimento: Saúde 

Curso: enfermagem 

Número de participantes no centro:20 RN Número total de participantes: 20 RN 

Patrocinador da pesquisa: Financiamento próprio 

Instituição onde será realizado: Unidade básica de saúde central e clinica materno infantil 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Patrícia Lima Ribeiro e Acadêmica Pâmela Caroline 

Matiusch 

2. Identificação do Participante da Pesquisa e do Responsável 

Nome do menor: Data de nascimento: 

Nome do responsável: Data de Nascimento: 

Endereço: 
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3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Patrícia de Lima Ribeiro 

Profissão: enfermeira docente N. do Registro no Conselho: N. do 
Registro no 

Conselho: 204255 
Endereço: Santiago Rodrigues nº 145, bairro Bello 

Telefone: 49 88452158 E-mail: patriciaenf95@hotmail.com 
 

Eu, responsável pelo menor acima identificado, autorizo sua participação, 

como voluntário (a) no presente projeto de pesquisa. Discuti com o pesquisador 

responsável sobre a minha decisão em autorizar a sua participação e estou 

ciente que: 

 
1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

 
- OBJETIVO GERAL: 

Realizar a avaliação de enfermagem ao RN no momento da coleta do 

teste do pezinho que compõe a triagem neonatal, através de um instrumento 

piloto para prevenção e promoção a saúde. 

- Objetivos Específicos: 

● Avaliar alterações nas medidas antropométricas através do escore 

z perímetro cefálico, estatura, peso e IMC do recém-nascido; 

● Avaliar o tipo de aleitamento do recém-Nascido; 

● Avaliar condições do coto umbilical; 

● Avaliar a integridade e higiene da pele do recém-nascido; 

● Avaliar coloração para descartar icterícia neonatal; 

● Avaliar principais reflexos primitivos; 

● Avaliar aderência as primeiras vacinas. 

2. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) neste 

projeto tem como objetivo prevenção e promoção de saúde. 

Telefone: E-mail: 

mailto:patriciaenf95@hotmail.com
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3. O procedimento para coleta de dados: 

 
Será realizado através de um instrumento piloto do ministério de saúde 2020 de 

avaliação do recém-nascido onde o mesmo será adaptado pelo pesquisador para 

coleta de dados onde será avaliado o crescimento e desenvolvimento do recém-

nascido e em conjunto realizando orientações a mãe/cuidador sobre os cuidados 

do mesmo. com intuito de praticar 

a promoção e prevenção na saúde infantil. 

 

4. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): 

Praticar promoção e prevenção na saúde da criança, contribuir para a 
diminuição da 

morbimortalidade infantil, realizar a avaliação no recém nascido na primeira 

semana de nascimento como preconiza o ministério da saúde. 

 
 

5. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são): Os pais ou responsáveis 

poderão recusar a avalição, por sentirem medo ou anseios, sendo que a 

pesquisa só pode ser realizada com a autorização dos mesmos assim 

prejudicando a pesquisa. 

 
6. Descreva os procedimentos que serão adotados: Após a explicação  do 

procedimento  e a autorização dos resposáveis será  realizada avaliação de 

enfermagem atráves de um roteiro de consulta elaborado pela acadêmica, os 

recém nascido ficarão ate o final do procedimento sobre a supervisão do 

responsável e a acadêmica,   após a avaliação será realizado orientações 

relacionada a avalição,a pesquisa será interrompida a qualquer momento se 

os pais se recusarem ou sentirem algum desconforto, assim respeitando sua 

opinião, não causando prejuízo aos envolvidos. 

 
7. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) é isenta de 

despesas e ele tem direito à assistência, tratamento e indenização por 

eventuais danos, efeitos colaterais e reações adversas) decorrentes de minha 

participação na presente pesquisa. 

8. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração de meu filho (ou 

do menor sob minha guarda) nesta pesquisa no momento em que desejar, sem 

necessidade de qualquer explicação. 
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9. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde ou bem estar físico de meu 

filho (ou do menor sob minha guarda). Não virá interferir no atendimento, na 

assistência, no tratamento médico, etc. 

10. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas 

concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus 

dados pessoais não sejam mencionados; 

11. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o 

CEP- UCEFF, com endereço na Rua: Ireneu Bornhausen, número 2045 E, -

Bairro Quedas do Palmital, telefone(49) 3319-3800, sempre que entender 

necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e 

minha participação no mesmo. 

12. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) 

parcial (is) e final (is) desta pesquisa. 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às 

dúvidas por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente 

documento em duas vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha 

posse. 

Caçador (SC), _ de de . 

 

 

Responsável pelo (a) Participante da pesquisa 

 
      

 

 

 

 

  

  

 
 

 

Nome: 
 

 

 

Pesquisador Responsável pelo Projeto 

 
 

 
Testemunha 
 
 
 
 

 

Nome: 
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ANEXO I – ASSINATURAS DA COMISSÃO EXAMINADORA 
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ANEXO J – TERMO DE APROVAÇÃO DAS CORREÇOES PÓS BANCA 
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ANEXO K– TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA OU PUBLICAÇÃO 

ELETRÔNICA DE TCC’S 

 


