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Unidade 3 | Saúde do neonato

Pensamos muito em como iniciar esta apresentação, uma vez que se trata de 

tema tão especial. Resolvemos, então, agraciá-lo com uma bela passagem, 

adaptada do texto Nascer – existe vida após o nascimento – do livro Confi-
dências de um recém-nascido, de Carlos Acselrad.

Confiar na natureza significa sentir e entender que gerar não é estar doen-
te, que gerar uma nova vida não é gerar a própria morte e, portanto, é um 
empreendimento que dispensa ajudas, palpites e aperfeiçoamentos. Existem 
vários tipos de nascer, apresentaremos relatos de dois recém-nascidos sobre 
o significado da experiência de seus respectivos nascimentos.

•	 Nascer 1 – Mal eu pus a cabeça para fora de mamãe, cobraram de mim 
que eu respirasse: uma boa respiração, profunda, ruidosa e definitiva, 
que é considerado o sinal de que escapei vivo desta ameaça que é o par-
to. Devo informar aos espectadores que nada me obriga a respirar ime-
diatamente. Não querem saber de hesitação e estão preocupados, antes 
de qualquer coisa, com a própria ansiedade: nasceu vivo? O sinal de 
vida deve ser claro, audível e demonstrativo de que, equivocadamente, 
eu respirei, e sim – ou seja, devo chorar. Perdão, meus amigos, mas não 
tenho motivos: sinto-me bem, interessado e confiante no novo mundo. 
Ah, é? Não tem motivos? Não seja por isso – providenciam prontamente 
um bom motivo, bem convincente. Alguém me pendura de cabeça para 
baixo, segurando meus pés com a mão esquerda enquanto com a direita 
estala três ou quatro palmadas na minha bundinha. As tradicionais, as 
simpáticas, as competentes palmadas... choro, é claro! Alívio geral. Sim, 
penso eu, mas isto é vida? Balançar no ar com impressão de queda imi-
nente, ofuscado pela claridade, com frio, assustado pelos risos e comen-
tários que supõem orgulho pelo trabalho? Acho que essa coreografia – 
da qual faz parte a agressão física – não passa de válvula de escape para 
a ansiedade geral. Será que não poderia ser diferente? 

•	 Nascer 2 – Ainda lá dentro, quando eu começava a arrumar a trouxa para 
sair, escorregando para encaixar a cabeça na pélvis de mamãe, observei 
o silêncio. Minutos depois senti o útero que me empurrava, e escutei 
palavras de encorajamento, sinceras, ditas em tom calmo, transmitindo 
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segurança à mamãe, vindas do fundo dos corações. Passou a cabeça... 
e ninguém me apressa. Tenho tempo de piscar e ver alguma coisa antes 
mesmo de respirar. Pela posição da minha cabeça, a primeira coisa que 
vejo é, com licença da expressão, um belo par de nádegas. Vou rolando 
o corpo até ficar meio de lado, dou um jeito de pôr os ombros de fora 
sem machucar a mamãe. Saio inteiro. Nova surpresa: posso abrir os olhos 
– nada de luzes ofuscantes, brilhantes, mas luzes suaves – as mínimas ne-
cessárias. Respiro admirado, não me penduram, nada de tapas. Alguém 
me pega, me enxuga e me empurra barriga de mamãe acima, deitado 
de bruços. Ela está dizendo aquelas coisas: “Ah! Meu nenenzinho, dei-
xa eu te olhar, vem aqui no colo da mamãe...” Não entendo nada mas 
reconheço a voz, o ritmo e a música das frases. São apenas as primeiras 
experiências de comunicação com a minha mãe: tenho certeza de que, 
para mim e para ela, essas palavras significam exatamente a mesma coi-
sa. Não sei direito por que, mas sinto-me em casa outra vez. Não há o 
que temer, não tenho razão para chorar: esboço um sorriso.

A partir da reflexão a que o texto nos remete, damos inicio às discussões 

desta unidade. Neste tema, abordaremos:

•	 a classificação e as características anatomo-fisiológicas do recém-nascido; 

•	 os cuidados imediatos e mediatos prestados ao recém-nascido a termo; 

•	 a assistência de enfermagem prestada nas principais intercorrências do 

período neonatal.

Glossário

Anatomo-fisiológica
Relativo à anatomia e à 
fisiologia. Anatomia: estuda 
a forma e a estrutura dos 
seres vivos; fisiologia: 
estuda o funcionamento do 
organismo.

Recém-nascido a termo
Criança nascida com 
idade gestacional entre 37 
semanas e 41 semanas e 
seis dias. 

Intercorrência
Situação clínica que ocorre 
como complicação de uma 
doença que aparece no 
curso de sua evolução. 
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Tema 1 | Classificação do recém-
nascido

Objetivo	geral	do	tema	

•	 Apresentar a classificação do recém-nascido de acordo com os 

parâmetros de peso e idade gestacional e a relação entre estes 

dois parâmetros. 

Objetivos	específicos	voltados	para	
o	tema	

Ao final deste tema, você deverá ser capaz de:

1. identificar os parâmetros de classificação do recém-nascido; 

2. classificar o recém-nascido de acordo com os parâmetros de: 

peso, idade gestacional e a relação entre estes.  

Competências	a	serem	desenvolvidas

1. Capacidade de prestar assistência de enfermagem ao recém-nas-

cido e à sua família, de acordo com sua classificação quanto ao 

nascimento.

Mamãe,	cheguei!

Luiza estava grávida há 8 meses e já não aguentava mais aquela situação: 

barrigão pesado, pernas inchadas e dores nas costas... Luiza não via a hora 

de olhar para o seu bebê depois de tantos meses de espera. 

– “Mas quando será que esse menino vem?”, Luiza se perguntava todos os dias.

Até que um dia seu bebê resolveu nascer...

Luiza se lembra como se fosse hoje: era dia da final da Copa do Mundo de 

futebol e a Seleção brasileira tinha acabado de entrar em campo.
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Seu marido já tinha decorado toda a sala da casa com bolas verdes e amare-

las e se encontrava enrolado em uma bandeira brasileira. Quase sem piscar, 

olhava fixamente para a televisão: – “Toca na esquerda... Não, seu perna-de-

pau! Era pra tocar na esquerda!”

Luiza ouvia seu marido torcer de longe, pois estava muito ocupada arru-

mando os últimos detalhes do quarto do seu bebê. Enquanto arrumava, 

pensava: 

– “Vai ser Francisco ou João?”

Luiza lembrava-se de todas as vezes que ela e o marido discutiram a respeito 

do nome do filho. Ela dizia: – “Querido, Francisco é o nome do meu pai!” E 

ele, irredutível, sempre respondia: – “E daí, amor? João era o nome do meu 

avô... Meu filho tem que ser João! Francisco vira Chico... Chiquinho. João é 

nome forte, nome de homem!” E Luiza, mais uma vez, estava rindo sozinha.

Ela dobrava as roupinhas ainda com cheirinho de loja quando, de repente, 

sua bolsa rompeu!

Preocupada, Luiza vai até a sala e chama seu marido: – “Querido, rápido, a 

bolsa estourou!”

Seu marido, que ainda estava vendo o jogo da Seleção, responde sem tirar 

os olhos da telinha: – “Tudo bem, amor, amanhã eu compro outra bolsa 

nova... Olha o gol, olha o gol... Goooooooooool do Brasil! Tô achando que 

a taça é nossa esse ano, amor!” 

Luiza já estava acostumada com seu marido e já sabia como agir. Quando 

o assunto era futebol, ele ficava cego e surdo para tudo que estivesse fora 

da TV. 

Sem alvoroço, Luiza voltou para o quarto do bebê e começou a arrumar as 

coisas: fraldas, roupinhas, manta, sapatinho – vermelho para dar sorte –, 

gorrinho e – “Ai! Uma contração!” 

Luiza repetia para si o que a médica havia lhe falado: – “Depois que a bolsa 

rompe, ainda demora até o bebê sair.” Mas demorava quanto tempo? Luiza 

não queria ter o seu filho no carro! 
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Depois que tudo estava pronto, Luiza pegou as malas e, já abrindo a porta 

de casa para sair, avisou seu marido: – “Querido, estou indo para o hospital. 

Seu filho está nascendo.” Sem entender o que estava acontecendo, ele olha-

va para Luiza, e ela, pacientemente, sorria para ele! 

Demorou alguns segundos, até que ele entendeu: pulou do sofá e, rodando 

pela sala, repetia: –“Meu filho vai nascer! Amor, cadê as chaves do carro? 

Meu filhão... Amor, cadê as malas?” E, para encurtar o assunto, Luiza ape-

nas respondeu: –“Querido, só está faltando você... vamos?”

Luiza estava calma, mas se preocupava com o bebê, e, durante todo o per-

curso até o hospital, ficou quieta, se perguntando: –“Será que ele vai nascer 

bem? Será que vai ser perfeitinho? Será que vai ter os olhos do pai?” Seu ma-

rido, por sua vez, não parava de falar um segundo. Ele estava muito nervoso!

Tudo correu bem no hospital e, para a felicidade de todos, o bebê nasceu 

com muita saúde. Agora só faltava resolver o problema do nome: Francisco 

ou João, eis a questão.

As enfermeiras levaram o bebê para o banho; mamãe e papai esperavam 

ansiosos. 

Luiza passava bem e estava no quarto com seu marido – ele tinha acabado de 

ligar a TV para ver o que ainda restava do jogo de futebol e, para sua surpre-

sa, ainda restava o finzinho do segundo tempo. Ele via a bola de um lado para 

o outro, mas só pensava no seu filho que tinha acabado de nascer! 

–“Nossa! O menino é lindo!”

As enfermeiras o trouxeram no mesmo tempo em que o juiz apitava o fim 

da partida: Brasil pentacampeão! Luiza sorriu para seu marido, que estava 

duplamente feliz!

A enfermeira entrega o bebê à Luiza e pergunta: –“Então, papais, qual vai 

ser o nome desse garotão?” Luiza olha para seu marido e, vendo a felicidade 

do novo pai coruja, responde para a enfermeira: –“João, o nome dele vai ser 

João, como o avô do meu marido!” 

Nesse momento, seu marido para de olhar o filho e, após dar um longo beijo 

no rosto da mulher, completa: –“Francisco... O nome dele é João Francisco!” 
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Ao	nascer	

Um dos primeiros cuidados que a equipe de saúde deve ter ao receber um 

recém-nascido é a classificação deste bebê quanto ao peso, à idade gesta-

cional e a relação entre este dois parâmetros. 

A determinação destes dados é de suma importância, pois a morbidade e a 

mortalidade perinatal estão relacionadas à idade gestacional e ao peso ao 

nascer. Além do que, identificar a classificação do recém-nascido é funda-

mental na adequação do plano assistencial a ser prestado. 

Para você saber mais sobre o 

mundo dos bebês recém-nas-

cidos e aprender as dicas dos 

principais cuidados que eles 

precisam, acesse o site: 

http://guiadobebe.uol.com.br/

recemnasc/index.htm

E navegue à vontade!

Glossário

Morbidade perinatal
Doença ocorrida no período 
de 0 a 28 dias de vida da 
criança.

Mortalidade perinatal 
Morte ocorrida no período 
de 0 a 28 dias de vida da 
criança.

Fonte: www.sxc.hu/photo/513360
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A idade gestacional, o crescimento e a maturidade estão intimamente rela-

cionados, mas não são sinônimos. 

A idade gestacional é o tempo de gestação que o recém-nascido conseguiu 

alcançar. O crescimento fetal corresponde ao crescimento na vida intraute-

rina. Já a maturidade é sua capacidade funcional, ou seja, o grau em que 

os sistemas orgânicos do neonato são capazes de se adaptar às exigências 

da vida extrauterina. Portanto, a idade gestacional relaciona-se mais intima-

mente à maturidade fetal do que o peso ao nascimento.

 

É importante avisar que você vai observar no texto que ora usamos 

o termo recém-nascido, ora usamos neonato. Decidimos apresen-

tar, assim, dessas duas formas, apenas por uma questão de semân-

tica, pois ambos têm o mesmo significado. 

Fatores	que	interferem	no	crescimento	in-
trauterino

O peso no momento do nascimento da criança é o indicador que melhor 

retrata o ocorrido durante a fase fetal. Vários fatores podem influenciar ne-

gativamente o crescimento intrauterino, como: 

•	 uso de fumo, álcool e outras drogas;  

Fonte: www.sxc.hu/photo/497934
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Fonte: www.sxc.hu/photo/941601
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•	 hipertensão arterial, doenças infecciosas e crônicas; 

Fonte: http://www.agenciaminas.mg.gov.br/admin/
fotos/2701200905011DSC_9058ok.jpg

•	 estado nutricional da gestante;

Fonte: www.sxc.hu/photo/462542
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•	 curto intervalo entre os partos (menos de 2 anos); 

•	 elevada paridade (muitos partos); 

•	 idade materna (menos de 19 e mais de 35 anos);

•	 gestação múltipla;

•	 anomalias congênitas. 

OBSERVAÇÃO: Muitos desses fatores têm causas socioeconômicas, ou 

seja, são influenciados pela situação social e econômica das pessoas. De 

acordo com estudos e pesquisas, é possível perceber que mulheres prove-

nientes de classes sociais desprivilegiadas apresentam maiores influências 

negativas na gestação.

Essas influências socioeconômicas ocorrem, principalmente, no que diz respei-

to ao estado nutricional da gestante, à elevada paridade e à idade materna. 

Esses problemas podem ser prevenidos com um bom atendimento por parte 

dos serviços de saúde e controle pré-natal, em que a enfermagem desenvol-

ve um importante papel.  

Classificações	do	recém-nascido	

A classificação do recém-nascido (RN), tanto pelo peso quanto pela idade 

gestacional, é um dos meios mais satisfatórios para prever os riscos de mor-

bimortalidade neonatal.

Essas informações fornecem orientação para o tratamento do neonato, es-

pecialmente os de alto risco. 

As classificações do recém-nascido são estabelecidas da seguinte maneira:

a) De acordo com a com a idade gestacional, a criança pode ser classificada em:

•	 Pré-termo: criança nascida antes de completar 37 semanas de gestação;

•	 A termo: criança nascida entre 37 e 41 semanas e seis dias de gestação;

Glossário

RN
Abreviação utilizada para 
Recém-Nascido.

RNS 
Abreviação utilizada para 
Recém-Nascidos
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•	 Pós-termo: criança nascida com 42 semanas de gestação, ou mais.

b) De acordo com o peso ao nascer:

•	 Extremo baixo peso: menos de 1500g (ou 1,5 kg);

•	 Baixo peso: menos de 2500g (ou 2,5 kg);

•	 Peso adequado: 2500 a 4250g (ou 2,5 kg a 4,250 kg);

•	 Sobrepeso: acima de 4250g (ou 4,250 kg);

Fonte:www.sxc.hu/photo/725870
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Figura 1.1: Bebê com peso adequado.

c) De acordo com a relação peso ao nascimento e idade gestacional: 

•	 Recém-nascido grande para a idade gestacional (GIC)

•	 Recém-nascido adequado para idade gestacional (AIG)

•	 Recém-nascido pequeno para a idade gestacional (PIG)
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Para estabelecermos se um recém-nascido é grande, pequeno ou adequado 

para a idade gestacional, precisamos colocar no gráfico os dados referentes 

ao peso e ao tempo de gestação. 

•	 Se o ponto de junção destes dois parâmetros (peso e idade gestacional) 

estiver acima do percentil 90 (P90), dizemos que a criança é grande para 

a idade gestacional. 

•	 Se estiver abaixo do percentil 10 (P10), dizemos que a criança é pequena 

para a idade gestacional.

•	 Se estiver entre o percentil 10 e 90, dizemos que a criança é adequada 

para a idade gestacional. Lembrando que a média é o percentil 50 (P50). 

Veja o gráfico abaixo e observe a legenda ao lado, que ilustra na cor azul a 

relação do peso e da idade gestacional de um recém-nascido adequado para 

a idade gestacional (AIG); na cor vermelha, um recém-nascido pequeno para 

a idade gestacional; e, na cor verde, um recém-nascido grande para a idade 

gestacional.
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3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
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1200
1000
800

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
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P50

P10

PESO AO NASCER

PE
SO

 (g
)

IDADE GEST ACIONAL

Legenda:

RN AIG

RN PIG

RN GIG

P = percentil

Figura 1.2: Gráfico utilizado para determinar a relação peso/idade gestacional.
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Atividade	1

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1

Quais são os parâmetros de classificação do recém-nascido? E qual a finali-

dade deste procedimento?  

	
Atividade	2	

Atende ao Objetivo 2 e à Competência 1

Registre no gráfico abaixo os dados dos recém-nascidos, classificando-os 

quanto à relação peso e idade gestacional:

•	 Isabela, nascida com 39 semanas de gestação, pesando 3200g;

•	 Camila, nascida com 38 semanas de gestação, pesando 3850g;

•	 Bernardo, nascido com 37 semanas de gestação, pesando 2000g.
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Isabela (   ) PIG (   ) GIG (   ) AIG

Camila (   ) PIG (   ) GIG (   ) AIG

Bernardo (   ) PIG (   ) GIG (   ) AIG
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Atividade	3	

Atende aos Objetivos 1 e 2 e à Competência 1

Marque V ou F nas alternativas abaixo:

( ) De acordo com a idade gestacional, a criança pode ser classificada em 

pré-termo, a termo e pós-termo.

( ) A termo é toda criança nascida antes de completar 37 semanas de ges-

tação, e pós-termo é toda criança nascida com menos de 41 semanas e seis 

dias de gestação.

( ) De acordo com o peso ao nascimento, a criança pode ser classificada em 

extremo baixo peso, baixo peso, peso adequado e sobrepeso.

( ) Pode ser considerado baixo peso aquele recém-nascido com peso infe-

rior a 2500g, e sobrepeso aquele pesando acima de 4250g. 

( ) Se o ponto de junção do peso e idade gestacional estiver registrado no 

gráfico abaixo do P90, dizemos que a criança é GIG, e se estiver acima do P10, 

dizemos que a criança é PIG.

( ) Um registro entre o percentil 10 e 90 indica adequação do peso e da 

idade gestacional. 

Resumo	

Como puderam observar, o recém-nascido pode ser classificado:

•	 De acordo com o peso, a idade gestacional é a relação entre esses dois 

parâmetros;

•	 Em relação à idade, pode ser classificado em: pré-termo, a termo e pós-

termo;

•	 Em relação ao peso, pode ser classificado em: extremo baixo peso, baixo 

peso, peso adequado e sobrepeso;
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•	 De acordo com a relação peso/idade gestacional, pode ser classificado 

em: PIG, AIG e GIG.

Informações	sobre	a	próxima	aula

Agora que vimos a importância da classificação do recém-nascido para a 

adequação de uma assistência de enfermagem, discutiremos o próximo 

tema. Ele trata das características anatomo-fisiológicas do recém-nascido a 

termo e a observação sistematizada. 

Respostas	das	atividades

Atividade 1

Peso, idade gestacional e a relação entre peso e idade gestacional são os parâ-

metros de classificação do recém-nascido. A finalidade de classificar o recém-

nascido consiste em obter subsídios para o plano assistencial prestado aos 

recém-nascidos: a termo, pré-termo ou pós-termo, em suas peculiaridades.

Atividade 2
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Camila (   ) PIG (   ) GIG ( x ) AIG

Bernardo ( x ) PIG (   ) GIG (   ) AIG
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Atividade 3

(V) De acordo com a idade gestacional, a criança pode ser classificada em 

pré-termo, a termo e pós-termo.

(F) A termo é toda criança nascida antes de completar 37 semanas de ges-

tação, e pós-termo é toda criança nascida com menos de 41 semanas e seis 

dias de gestação.

(V) De acordo com o peso ao nascimento, a criança pode ser classificada em 

extremo baixo peso, baixo peso, peso adequado e sobrepeso.

(V) Pode ser considerado baixo peso aquele recém-nascido com peso inferior 

a 2500g, e sobrepeso aquele pesando acima de 4250g. 

(F) Se o ponto de junção do peso e idade gestacional estiver registrado no 

gráfico abaixo do P90, dizemos que a criança é GIG, e se estiver acima do P10, 

dizemos que a criança é PIG.

(V) Um registro entre o percentil 10 e 90 indica adequação do peso e da 

idade gestacional. 

Referências	bibliográficas

BERMAN, N. Tratado de Pediatria. 16. ed., Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 2002.

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Coordenação Materno-
Infantil. Manual de Assistência ao Recém-Nascido. Brasília: [s.n.], 2000.   

CLOHERTY, J.; STARK, A. Manual de Neonatologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2005. 

EIZIRIK, C. L.; KAPCZINSKI, F.; BASSOLS, A. M. S. O Ciclo da Vida Humana: uma perspectiva 
psicodinâmica. Porto Alegre: Artmed, 2001.

LEONE, C R.;TRONCHIN, D. Assistência Integrada ao Recém-nascido. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2000. 

MARCONDES, E. Pediatria Geral e Neonatal. Rio de Janeiro: Sarvier, 2002. 

WHALEY;  WONG. Enfermagem Pediátrica: elementos essenciais à intervenção efetiva. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Guanbara Koogan, 2004.





e-Tec Brasil1
Tema 2: Características anatomofisiológicas e a observação sistematizada  

do recém-nascido a termo

Tema 2 | Características anatomofi-
siológicas e a observação 
sistematizada do recém-
nascido a termo

Objetivo geral do tema

•	 Apresentar	 as	 características	 anatomofisiológicas	 do	 recém

nascido,	subsidiando	a	observação	sistematizada	do	neonato.	

Objetivo específico voltado para o 
conteúdo

Ao	término	deste	tema,	você	deverá	ser	capaz	de:

1.	 identificar	 as	 principais	 características	 anatomofisiológicas	 de	

um	recémnascido.

Competência a ser desenvolvida

Capacidade	 de	 reconhecer	 as	 características	 anatomofisiológicas	

de	um	recémnascido.

 
Ai, que gracinha!

O	bebê	recémnascido	é	uma	criaturinha	pequena	e	frágil	que	inspira	amor	

e	ternura.	Por	essa	mesma	razão,	é	também	motivo	de	preocupação	e	cuida

dos	por	parte	dos	pais	e	até	mesmo	de	você,	como	técnico	em	enfermagem.

O	bebê,	durante	a	vida	intrauterina,	tem	suas	necessidades	fisiológicas	aten

didas	sem	o	menor	esforço,	pois	recebe	da	mãe	o	que	precisa,	como:	calor,	

nutrientes,	oxigênio,	entre	outras	necessidades.	Ao	nascer,	se	faz	necessária	

uma	adaptação	à	vida	extrauterina,	pois	muitas	de	suas	necessidades	terão	

de	ser	atendidas	por	ele	próprio,	como	por	exemplo	os	atos	de	respirar,	me

tabolizar	e	excretar.	
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Ao	assistir	o	neonato,	você	deve	considerar	que	ele	possui	particularidades,	

ou	seja,	características	anatômicas	e	funcionais	próprias.	Vamos	conhecêlas?

Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/402227
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Características anatomofisiológicas do neo-
nato

No	primeiro	ano	de	vida	da	criança,	as	mudanças	são	muitas	e	acontecem	

rapidamente.	Por	isso,	vamos	mostrar	a	você	as	principais	características	e	

detalhes	de	um	recémnascido.	

Dessa	maneira,	 você	 poderá	 atender	 as	 reais	 necessidades	 do	 neonato	 e	

capacitar	os	pais	para	que	cuidem	do	bebê	de	forma	adequada.	Preparado?	

Peso

O	peso	está	diretamente	relacionado	com	a	gestação	e	as	condições	maternas.

Nos	primeiros	cinco	dias	de	vida,	o	neonato	perde	de	5	a	10	por	cento	do	seu	

peso	de	nascimento,	e	isso	é	considerado	perda	ponderal	fisiológica.	
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Essa	perda	é	normal	e	decorre:	

•	 da	eliminação	de	fezes	e	urina;	

•	 do	ato	de	respirar	e	transpirar;	

•	 do	esforço	para	sugar.

A	recuperação	do	peso	de	nascimento	ocorre	entre	o	8º	e	o	15º	dias	de	vida.	

A	média	de	peso	do	recémnascido	é	de	3.500	gramas	para	os	do	sexo	mas

culino	e	de	3.300	gramas	para	os	do	sexo	feminino.
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Figura 2.1: O leite materno é o apropriado para o recém-nascido, devendo ser ofe-
recido em livre demanda (sempre que o bebê quiser) e exclusivamente até o sexto 
mês de vida, podendo ser oferecido juntamente com a alimentação apropriada para 
a idade, até os dois anos de vida.   
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Atividade 1

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1

Considerando	que	nos	primeiros	cinco	dias	de	vida	é	normal	que	o	neonato	

perca	de	5	a	10	por	cento	do	seu	peso	de	nascimento,	responda	a	que	fato

res	esta	perda	está	relacionada.

Estatura

A	média	de	estatura	do	RN	(recémnascido)	a	termo,	isto	é,	que	nasce	no	

tempo	normal	de	gestação	(entre	37	e	41	semanas	e	seis	dias),	é	de	50	cm	

para	os	bebês	do	sexo	masculino	e	de	49,5	cm	para	os	do	sexo	feminino.

Sinais vitais 

Os	 sinais	 vitais	demonstram	as	 condições	de	 funcionamento	dos	 sistemas	

respiratório	(troca	entre	oxigênio	e	gás	carbônico),	cardiocirculatório	(irriga

ção	do	organismo	pelo	sangue	arterial	que	retorna	ao	pulmão	como	sangue	

venoso)	e	metabólico	(responsável	por	gerar	energia	ao	organismo	por	meio	

de	transformações	químicas	e	biológicas).

Os	valores	aferidos	dentro	dos	parâmetros	de	normalidade	indicam	as	boas	

condições	no	que	se	refere	a	esses	sistemas.	São	eles:	

•	 frequência	respiratória:	40	a	60	incursões	respiratórias	por	minuto;	

•	 frequência	cardíaca:	120	a	160	movimentos	por	minuto;	

•	 temperatura:	35.9	º	C	a	37,5º	C	(graus	Celsius);		

•	 pressão	arterial:	75/50	mmHG	(milímetros	de	mercúrio).	
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Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/381869

Figura 2.2: Uma das características da respiração do recém-nascido é a irregularidade, 
por isso, a respiração precisa ser observada com muita atenção. A frequência cardía-
ca precisa ser verificada com estetoscópio.

Atitude e postura 

Nos	primeiros	dias	de	vida,	o	recémnascido	mantém	a	posição	em	que	es

tava	no	útero.	

Os	recémnascidos	com	apresentação	cefálica	(posicionados	com	a	cabeça	

para	baixo)	 costumam	manterse	com	a	cabeça	fletida	 sobre	o	 tronco,	as	

mãos	fechadas,	os	braços	flexionados,	as	pernas	fletidas	sobre	as	coxas	e	

estas	sobre	o	abdômen,	conforme	a	posição	fetal	tradicional.	

Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/494450
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Figura 2.3: Para seu maior conforto, o recém-nacido procura manter a posição fetal, 
pois ele não gosta de ficar solto e espalhado.
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Pele

A	avaliação	da	pele	do	neonato	nos	proporciona	informações	a	respeito	da	

nutrição,	da	hidratação	e	de	suas	condições.	

A	pele	do	neonato	a	termo	adequado	para	a	idade	gestacional	(AIG)	é	sedo

sa	e	de	coloração	rosada	nos	recémnascidos	da	raça	branca	e	avermelhada	

nos	da	raça	negra.	

Observe	agora	as	características	mais	comuns	da	pele	dos	recémnascidos:

Verniz caseoso:	quando	o	recémnascido	apresenta	bom	estado	de	hidra

tação	e	nutrição	ao	nascer,	sua	pele	é	recoberta	pelo	verniz	caseoso.	Esta	é	

uma	substância	leitosa,	composta	de	células	e	secreções	glandulares,	sendo	

considerada	uma	proteção	da	pele	contra	infecção.	
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Figura 2.4: Observe na foto a substância branco-leitosa que recobre o corpo do re-
cém-nascido. Trata-se do verniz caseoso. Geralmente, há acúmulo da substância nas 
dobras de pescoço, axila e cotovelo.

Eritema tóxico:	é	caracterizado	por	pequenas	lesões	avermelhadas	(seme

lhantes	 a	picadas	de	 insetos)	que	aparecem	após	o	 segundo	dia	de	 vida.	

Essas	lesões	podem	ser	provenientes	de	reações	alérgicas	a	medicamentos	

usados	durante	o	trabalho	de	parto,	aos	produtos	usados	na	higienização	do	

bebê	ou	ao	tecido	de	suas	roupas.

Petéquias: são	pequenas	manchas	arroxeadas,	provenientes	do	rompimen

to	de	pequenos	vasos.	Podem	surgir	após	o	nascimento,	devido	ao	atrito	da	

pele	contra	o	canal	de	parto.	Quando	as	petéquias	aparecem	no	pescoço,	

são	provenientes	das	circulares	de	cordão,	ou	seja,	quando	o	cordão	umbili

cal	enrola	no	pescoço	do	feto.	
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Algumas	vezes	estão	associadas	a	septicemia	(é	a	presença	de	bactérias	no	

sangue)	ou	a	doenças	hemolíticas	(incompatibilidade	sanguínea	maternofetal	

–	mãe	Rh	positivo	e	feto	Rh	negativo	ou	viceversa)	graves.

Manchas mongólicas:	caracterizamse	por	manchas	azuladas	extensas,	lo

calizadas	principalmente	nas	nádegas,	que	desaparecem	de	modo	espontâ

neo	no	decorrer	dos	anos.

Cianose:	Caracterizase	pela	presença	de	acrocianose,	que	é	 a	 coloração	
azulada	das	extremidades	 (pés	e	mãos),	ou	pela	cianose	perioral,	que	é	a	

colaração	azulada	ao	redor	da	boca.

Quando	aparece	nas	primeiras	horas	de	vida	até	pode	ser	considerada	nor

mal,	já	que	a	circulação	periférica	(distribuição	do	sangue	nos	vasos	periféri

cos)	é	mais	lenta	nesse	período.	

A	 cianose	 também	pode	ocorrer	 devido	 à	hipotermia,	 ou	 seja,	 quando	o	

recémnascido	estiver	com	frio.	

Atividade 2

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1

Em	relação	à	pele	do	recémnascido,	relacione	a	primeira	coluna	de	acordo	

com	a	segunda:	

(1)	Cianose

(2)	Manchas	mongólicas

(3)	Verniz	caseoso

(4)	Eritema	tóxico

(5)	Petéquias

(	 )	 substância	leitosa,	composta	de	células	e	

secreções	glandulares,	sendo	considerada	

uma	proteção	da	pele	contra	infecção.

(	 )	 pode	ocorrer	devido	à	hipotermia.

(	 )	 manchas	 azuladas	 extensas,	 localizadas	

principalmente	nas	regiões	das	nádegas.	

(	 )	 pequenas	 manchas	 arroxeadas	 que	 po

dem	surgir	após	o	nascimento,	devido	ao	

atrito	da	pele	contra	o	canal	de	parto.

(	 )	 pequenas	lesões	avermelhadas	semelhan

tes	a	picadas	de	insetos.
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Cabeça:	a	cabeça	do	recémnascido	é	proporcionalmente	grande	em	com

paração	com	o	restante	do	corpo.	Os	limites	normais	de	tamanho	do	períme

tro	cefálico	(medida	da	circunferência	da	cabeça)	variam	entre	34	e	37	cm.	

Fontanela

Placas	ósseas

Sutura	labdoidea

Fontanela	
posterior

Fontanela	anterior

Sutura		
frontal

Sutura		
temporopariental

F:	Frontal	
P:	Parental	
T:	Temporal	
O:	Occipital

P

T

O

F

Fontanelas: você	 já	ouviu	 falar	em	“moleira”?	Aqueles	pontos	moles	na	

cabeça	do	bebê,	conhecidos	popularmente	como	moleira,	se	chamam	fon

tanelas,	que	são	aberturas	do	crânio	caracterizadas	como	pontos	moles	na	

cabeça	do	neonato.

Essas	áreas	estão	revestidas	por	uma	membrana	resistente.	Esta	membrana	

auxilia	na	proteção	da	cabeça	do	bebê,	havendo	poucas	possibilidades	de	

machucála	durante	os	cuidados	diários.	

A	principal	fontanela	é	a	anterior,	também	chamada	de	bregmática,	localiza

da	em	cima	da	cabeça	do	neonato.	Essa	fontanela	se	fecha	por	volta	dos	18	

meses	de	idade	(2	anos	e	6	meses).	

Boca: é	importante	observar	a	coloração	e	a	umidade	dos	lábios,	além	do	

freio	labial	superior	(faixa	de	tecido	espesso	localizado	entre	a	superfície	in

terna	do	lábio	superior	que	se	estende	até	a	gengiva),	as	fissuras	labiais	uni

lateral	(em	um	lado)	e	bilateral	(nos	dois	lados)	e	a	paralisia.	Os	lábios	devem	

ser	bem	desenvolvidos,	pois	são	necessários	para	a	obtenção	do	alimento.	



e-Tec Brasil9
Tema 2: Características anatomofisiológicas e a observação sistematizada  

do recém-nascido a termo

No	palato	(teto	da	boca),	observar	o	formato,	a	integridade	e/ou	presença	

de	fenda	palatina	(fissura	na	linha	média	do	palato).	O	neonato	apresenta	

paladar	e	olfato	bem	desenvolvidos.	

Orelhas:	devem	ser	observadas	quanto	a	forma	e	sua	implantação.	O	nor

mal	é	que	a	orelha	seja	implantada	na	linha	horizontal	dos	olhos.	Quando	

as	orelhas	 são	 implantadas	abaixo	dessa	 linha,	pode	ser	um	 indicativo	de	

malformações	cromossômicas,	como	a	síndrome	de	Down.	

Nariz: localizado	no	meio	da	face,	logo	abaixo	dos	olhos	e	acima	dos	lábios.	

Para	avaliar	sua	posição	e	seu	alinhamento,	desenhe	uma	linha	vertical	ima

ginária	a	partir	do	ponto	central	entre	os	olhos,	seguindo	para	baixo	até	o	

meio	do	 lábio	superior.	Observar	 localização,	desvio,	assimetria	e	abertura	

das	narinas.

Pescoço:	no	neonato	geralmente	este	é	curto	e	grosso,	devendo	 ter	boa	

mobilidade.	Observar	a	diminuição	da	mobilidade.	

Tórax: tem	forma	cilíndrica	(circular),	com	costelas	muito	flexíveis.	Normal

mente,	são	observadas	discretas	retrações	intercostais	na	inspiração.	
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Figura 2.5: Dê uma boa olhada neste bebê. Observe, além de suas lindas bochechas, 
a implantação da orelha, o alinhamento do nariz, o tamanho do pescoço e a forma 
cilíndrica do tórax. 

Abdômen: tem	forma	cilíndrica,	e	seu	diâmetro	é	menor	que	o	diâmetro	da	

cabeça	em	2	a	3	cm.	
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Coto umbilical: apresenta	coloração	brancoazulada	com	aspecto	gelatino

so	desde	o	nascimento	até	o	quarto	dia	de	vida.	A	seguir,	começa	o	processo	

de	ressecamento.	Durante	esse	processo,	o	coto	seca	e	apresenta	uma	cor	

escurecida.	Normalmente	sua	queda	ocorre	entre	o	sexto	e	o	décimo	quinto	

dia	de	vida.
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Genitália masculina externa: composta	pelo	pênis	e	pela	bolsa	escrotal.	

No	pênis	localizase	a	glande,	que	está	sempre	coberta	pelo	prepúcio	(pele	

que	cobre	a	glande	e	o	meato	urinário).	Um	prepúcio	apertado	é	comum	

no	recémnascido	e	não	deve	ser	retraído	com	força,	exceto	para	localizar	

o	meato	urinário	(orifício	por	onde	é	eliminada	a	urina).	Na	bolsa	escrotal	

temos	os	testículos,	direito	e	esquerdo.	

Genitália feminina externa: normalmente	os	pequenos	lábios,	os	grandes	

lábios	e	o	clitóris	apresentamse	edemaciados,	devendo	ser	cuidadosamente	

inspecionados	para	 identificação	de	qualquer	anormalidade.	O	meato	uri

nário	localizase	atrás	do	clitóris.	Alterações	na	genitália	feminina	ocorrem	

devido	à	transferência	de	hormônios	maternos	durante	a	gestação,	podendo	

ocorrer	em	alguns	casos	sangramento	vaginal,	denominado	menarca	neona

tal	ou	pseudomenstruação.

Ânus: observar	a	permeabilidade	do	orifício,	ou	seja,	a	abertura.	Essa	obser

vação	é	feita	pela	visualização	do	orifício	anal	e	pela	eliminação	do	mecônio	

(fezes	do	recémnascido)	nas	primeiras	horas	após	o	nascimento.
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Atividade 3 

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1

A	cabeça	do	 recémnascido	é	proporcionalmente	grande	em	comparação	

com	o	restante	do	corpo,	e	muitas	características	podem	ser	observadas	com	

referência	a	essas	características.	Marque	F	se	a	alternativa	for	falsa	e	V	se	

for	verdadeira.

(	 )	 Os	 limites	normais	de	tamanho	do	perímetro	cefálico	 (medida	da	cir

cunferência	da	cabeça)	variam	entre	34	e	37	cm.	

(	 )	 Fontanelas	são	aberturas	do	crânio,	revestidas	por	uma	membrana	re

sistente,	caracterizadas	como	pontos	moles	na	cabeça	do	neonato.

(	 )	 A	principal	fontanela	é	a	anterior	ou	bregmática.	Essa	fontanela	se	fe

cha	até	o	final	do	segundo	mês	de	vida.	

Atividade 4

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1

Com	base	na	observação	do	recémnascido,	descreva	algumas	de	suas	ca

racterísticas	anatomofisiológicas:	

a)	 Tórax:

b)	 Abdômen:	

c)	 Genitália	masculina	externa:	

d)	 Genitália	feminina	externa:	
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Eliminações vesicais (urina) e intestinais (fezes) 

Fezes:	mecônio	são	as	fezes	eliminadas	pelos	recémnascidos	nas	primeiras	

48	horas	de	vida.	O	mecônio	possui	coloração	verdeescura	e	consistência	

espessa.

O	neonato,	ao	ser	amamentado,	apresenta	fezes	de	consistência	pastosa	e	

coloração	que	varia	do	verde	ao	amareloesverdeado,	até	chegar	à	coloração	

amarelada.
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Figura 2.6: Esta é uma imagem que ilustra bem o mecônio.

Urina:	A	primeira	 diurese	 (urina)	 deve	ocorrer	 nas	 primeiras	 24	horas	 de	

vida,	apresentando	grande	volume	e	coloração	amareloclara.	

Atividade 5 

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1

O	que	é	mecônio	e	como	este	se	caracteriza?
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do recém-nascido a termo

Conclusão

Como	você	pôde	observar,	o	recémnascido	apresenta	várias	características	

anatômicas	 e	 funcionais	 que	 devem	 ser	 consideradas	 ao	 ser	 prestada	 as

sistência	de	enfermagem.	Entre	essas	características,	destacamos	o	peso,	a	

estatura,	os	sinais	vitais,	a	atitude	e	a	postura,	indicativos	das	condições	de	

vida	desse	ser.

Resumo

•	 Como	puderam	observar	no	tema,	são	várias	as	características	anatomo

fisiológicas	de	um	recémnascido,	assim	como	são	muitas	as	mudanças	

que	acontecem	no	primeiro	ano	de	vida	da	criança.	Entre	as	característi

cas	destacamse:	

•	 Peso:	que	além	de	estar	diretamente	relacionado	com	a	gestação	e	com	

as	 condições	maternas,	 sofre	 uma	 importante	 alteração	 nos	 primeiros	

dias	de	vida.

•	 Estatura:	a	média	da	estatura	do	recémnascido	a	termo	é	de	50	cm	para	

os	bebês	do	sexo	masculino	e	de	49,5	cm	para	os	do	sexo	feminino.

•	 Sinais	 vitais:	 temperatura,	 respiração,	pulso	e	pressão	arterial	demons

tram	as	condições	de	funcionamento	do	organismo	do	recémnascido.

•	 Atitude	e	postura:	nos	primeiros	dias	de	vida,	o	recémnascido	mantém	a	

posição	em	que	estava	no	útero.	

•	 Pele:	sua	avaliação	nos	proporciona	informações	a	respeito	da	nutrição	e	

hidratação	do	recémnascido,	e	nos	primeiros	dias	pode	apresentar	alte

rações	transitórias	como	verniz,	petéquias	e	eritema.				

•	 Por	 fim,	 podese	 dizer	 que	 o	 recémnascido	 tem	 a	 cabeça	 proporcio

nalmente	grande	em	comparação	com	o	restante	do	corpo,	e	nela	há	

aberturas	 caracterizadas	 como	pontos	moles	 chamados	de	 fontanelas;	

que	o	pescoço	do	neonato	geralmente	 é	 curto	 e	grosso,	 devendo	 ter	

boa	mobilidade;	que	o	tórax	e	o	abdômen	têm	forma	cilíndrica	e	que	a	

presença	de	eliminações	vesicais	(urina)	e	intestinais	(mecônio)	é	de	suma	

importância.	
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Informação sobre a próxima aula

Já	tendo	conhecido	as	características	anatomofisiológicas	do	recémnascido,	

vamos	agora	discutir	o	tema	seguinte,	que	consiste	nos	cuidados	imediatos	

prestados	ao	neonato	a	termo.	Preparado?

Respostas das atividades

Atividade 1

Essa	perda	ocorre	devido	aos	seguintes	fatores:	eliminação	de	fezes	e	urina,	

respiração	e	transpiração	e	esforço	para	sugar.	

Atividade 2

(3)	 substância	leitosa,	composta	de	células	e	secreções	glandulares,	sendo	

considerada	uma	proteção	da	pele	contra	infecção.

(1)	 pode	ocorrer	devido	à	hipotermia.

(2)	 manchas	azuladas	extensas,	localizadas	principalmente	nas	regiões	das	

nádegas.	

(5)	 pequenas	manchas	arroxeadas	que	podem	surgir	após	o	nascimento,	

devido	ao	atrito	da	pele	contra	o	canal	de	parto.

(4)	 pequenas	lesões	avermelhadas	semelhantes	a	picadas	de	insetos.

Atividade 3

(V)	 Os	 limites	normais	de	tamanho	do	perímetro	cefálico	 (medida	da	cir

cunferência	da	cabeça)	variam	entre	34	e	37	cm.	

(V)	 Fontanelas	são	aberturas	do	crânio,	revestidas	por	uma	membrana	re

sistente,	caracterizadas	como	pontos	moles	na	cabeça	do	neonato.

(F)	 A	principal	fontanela	é	a	anterior	ou	bregmática.	Essa	fontanela	se	fe

cha	até	o	final	do	segundo	mês	de	vida.	
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do recém-nascido a termo

Atividade 4

a)	 tem	forma	cilíndrica	e	costelas	muito	flexíveis.	Normalmente	são	observa

das	discretas	retrações	intercostais	na	inspiração;	

b)	 tem	a	forma	cilíndrica,	e	seu	diâmetro	é	menor	que	o	diâmetro	da	cabeça	

em	2	a	3	cm;	

c)	 composta	pelo	pênis	e	pela	bolsa	escrotal,	onde	ficam	os	testículos:	di

reito	e	esquerdo;	

d)	 normalmente	 o	 clitóris,	 os	 pequenos	 e	 grandes	 lábios	 apresentamse	

edemaciados.	

Atividade 5

O	mecônio	são	fezes	de	coloração	verdeescura	e	consistência	espessa	elimi

nadas	pelos	recémnascidos	nas	primeiras	48	horas	de	vida.	
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Tema 3 | Cuidados imediatos presta-
dos ao recém-nascido 

Objetivo geral do tema

•	 Instrumentalizar	o	aluno	para	conhecer	os	cuidados	imediatos	

com	o	recém-nascido.	

Objetivos específicos voltados para 
o conteúdo

Ao	final	desta	aula,	você	deverá	ser	capaz	de:

1.	 identificar	a	função	dos	materiais	a	serem	separados	antes	do	

parto;

2.	 avaliar	a	vitalidade	do	recém-nascido	através	do	escore	de		

Apgar;

3.	 reconhecer	o	procedimento	de	desobstrução	das	vias	aéreas	su-

periores	do	recém-nascido;	

4.	 reconhecer	o	procedimento	de	evitar	o	resfriamento	e	promo-

ver	o	aquecimento	do	recém-nascido;

5.	 reconhecer	o	procedimento	de	curativo	do	cordão	umbilical;

6.	 aplicar	o	cuidado	imediato	de	identificação	do	recém-nascido;

7.	 estabelecer	a	importância	da	aplicação	do	colírio	de	prata	1%	e	

de	vitamina	K	no	recém-nascido;	

8.	 identificar	as	partes	do	corpo	do	recém-nascido	onde	é	aplicado	

cada	cuidado	imediato.

Competência a ser desenvolvida

Ao	final	desta	aula,	você	deverá	ser	capaz	de	identificar	os	cuida-

dos	imediatos	prestados	ao	recém-nascido.
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Antes de nascer

Você	se	 lembra	de	quando	estava	ainda	

no	aconchego	da	barriga	da	mamãe?	Di-

fícil	 lembrar,	não	é?	Mas	esteja	certo	de	

que,	 naquele	 momento,	 sua	 mãe	 e	 os	

profissionais	de	saúde	já	estavam	cuidan-

do	 do	 seu	 bem-estar,	 na	 fase	 chamada	

pré-natal.	

Este	tema	estudará	todos	os	cuidados	que	

se	 deve	 ter	 com	 o	 bebê	 imediatamente	

após	o	nascimento,	 isto	é,	nas	primeiras	

horas	de	vida.	Portanto,	vamos	estudar	os	

chamados	cuidados	imediatos.	

Antes	dos	cuidados	imediatos,	falaremos	sobre	como	a	sala	de	parto	deve	

estar	preparada	para	receber	o	bebê.	

Para	você,	como	técnico	de	enfermagem,	o	estudo	deste	tema	será	muito	im-

portante,	porque	lhe	oferecerá	instrumentos	para	cuidar	do	recém-nascido.	

Preparando o território para a chegada do 
bebê!

Quando	um	bebê	sai	da	barriga	da	mamãe,	o	ambiente	dele	muda	muito.	

Imagine	só:	na	barriga	da	mamãe,	o	bebê	estava	 imerso	em	um	líquido	

que	tinha	temperatura	ideal	para	ele.	Quando	sai,	a	temperatura	do	lado	

de	fora	é	mais	fria.	Então,	para	o	recém-nascido	não	perder	muito	calor	

para	o	ambiente,	 a	 sala	do	parto	 tem	que	estar	 com	uma	 temperatura	

entre	24	e	27°C.

Só	com	relação	à	temperatura	 já	deu	para	perceber	como	o	ambiente	do	

bebê	muda	bastante	quando	ele	sai	do	útero,	não	é	mesmo?	Então,	temos	

que	preparar	a	sala	de	parto	de	forma	que	o	recém-nascido	sinta	o	mínimo	

possível	essas	mudanças	(Figura 3.1).	Além	da	temperatura	regulada,	a	sala	

de	parto	deve	ter:

•	 um	tamanho	mínimo	de	20m²;

Fonte:	www.sxc.hu/photo/963183
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•	 uma	iluminação	homogênea;

•	 um	relógio	de	parede	para	controlar	o	horário	do	nascimento	e	avaliar	

a	vitalidade	do	recém-nascido	(a	Avaliação	de	Apgar	será	explicada	logo	

adiante);

•	 rede	elétrica	universal	com	tomadas	de	110	e	220	Volts	(V);

•	 rede	de	oxigênio;

•	 rede	de	ar	comprimido.	

Iluminação	homogênea

Rede	de	oxigênio

Rede	de	ar	comprimido

Rede	elétrica	universal

(tomadas	de	110V	e	220V)

Temperatura	do	ar:	24	–	27ºC

Tamanho	mínimo	da	sala:	20m2

Fonte:	http://urutau.proderj.rj.gov.br/imprensa_imagens/EditaImprensa/
fotos/1_29012009parto_07.jpg

Fonte:	www.sxc.hu/photo/38746
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Figura 3.1: Características e materiais necessários à sala de parto.
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Bem,	a	sala	já	está	pronta.	Agora	vamos	ver	os	materiais	e	equipamentos	

(Figura 3.2)	que	já	precisam	estar	preparados	para	o	momento	do	nasci-

mento	do	bebê:

•	 berço	aquecido	e/ou	incubadora,	para	colocar	o	bebê;

•	 campos	aquecidos,	para	enrolar	o	bebê;

•	 mesa	auxiliar	contendo	tinta	própria	para	impressão	plantar;

•	 álcool	70%,	para	fazer	o	curativo	do	coto	umbilical;

•	 nitrato	de	prata	1%	(protegido	da	luz)	para	instilar	no	olho	do	bebê;	

•	 luvas	para	realizar	os	procedimentos;

•	 vitamina	K,	para	administrar	no	bebê;

•	 seringa	com	agulha	para	administrar	a	vitamina	K;

•	 estetoscópio	para	auscultar	o	bebê;

•	 bulbo	(pera	de	aspiração);

•	 pulseiras	para	identificação	do	recém-nascido.

Todos	os	itens	da	lista	verificados?	É	importante	ver	se	todos	os	materiais	e	

equipamentos	estão	funcionando	corretamente.

Fonte:	www.sxc.hu/photo/194015
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/229091
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(a)	Berço	aquecido,	Incubadora (b)	Colírio	de	Nitrato	de	Prata	1%
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/398188
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/913793

(d)	Seringa	com	agulha
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/381869

(e)	Estetoscópio

Fonte:	www.sxc.hu/photo/193970

(f)	Algodão

Fonte:	www.sxc.hu/photo/138033
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(g)	Pulseira	de	identificação	no	pé	e	na	mão

Figura 3.2: Alguns materiais e equipamentos necessários no momento do parto.

Atividade 1 

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1

Na	coluna	da	esquerda,	estão	listados	os	materiais	que	devem	ser	separados	

antes	do	nascimento	do	bebê.	Na	lista	da	direita,	coloque	os	números	destes	

materiais,	de	acordo	com	a	função	que	possuem.	
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(1) campos aquecidos (   ) fazer o curativo do coto umbilical

(2) estetoscópio (   ) instilar no olho do bebê

(3) pulseiras para identificação (   ) auscultar o bebê

(4) nitrato de prata 1% (   ) enrolar o bebê

(5) álcool 70% (   ) identificar o bebê

O bebê chegou! O que fazer?

Ah,	 se	 o	 recém-nascido	 falasse...	 Reclamaria	muito!	 Nove	meses	 de	 vida	

tranquila.	E	logo	que	sai	da	barriga	da	mamãe,	é	um	tal	de	gente	segurando	

ele	em	pé,	deitado,	de	cabeça	para	baixo,	colocando	um	monte	de	aparelhi-

nhos	para	medir,	dando	injeção...ufa!	Isso	tudo	é	feito	porque	é	necessário	

verificar	 se	o	 recém-nascido	está	 com	a	 saúde	perfeita.	 Esta	 verificação	é	

feita	através	dos	chamados	cuidados	imediatos.	Vamos	a	eles?

Avaliação da vitalidade do recém-nascido

Os	 cinco	primeiros	minutos	da	 vida	do	 recém-nascido	 são	 realmente	 agi-

tados.	Precisamos	observar	algumas	características	para	saber	se	está	tudo	

bem	com	ele.	Isso	se	chama	avaliação da vitalidade do recém-nascido.	Essa	
avaliação	é	feita	pelo	Escore	de	Apgar.	Mas	o	que	é	isso?	Bem,	é	o	seguinte:	

o	escore	de	Apgar	consiste	em	uma	lista	de	cinco	sinais	que	devem	ser	medi-

dos	no	recém-nascido	no	1º	e	no	5º	minuto	de	vida.	Os	sinais	são:

•	 frequência	cardíaca.

•	 esforço	respiratório.

•	 tono	muscular.

•	 irritabilidade	reflexa.

•	 cor.

Cada	um	destes	cinco	sinais	pode	ter	 respostas	diferentes	 (Tabela 3.1).	E	
cada	uma	dessas	respostas	corresponde	a	uma	nota	–	0,	1	ou	2.	Ao	final,	

o	 recém-nascido	 recebeu	 cinco	notas	de	0	 a	2,	 que	devem	 ser	 somadas.	
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Agora,	vamos	ver	se	o	bebê	está	com	a	saúde	boa,	ou	seja,	se	tem	uma	boa	

vitalidade?	Se	a	nota	for	maior	que	7,	 indica	que	o	bebê	possui	uma	boa	

vitalidade;	se	a	nota	for	menor	que	7,	o	bebê	demanda	alguns	cuidados,	

como	a	monitorização	constante.	Deu	para	perceber	quanta	atenção	é	pre-

ciso	ter?	Cinco	minutos	passam	voando...

Tabela 3.1: Itens que compõem a Avaliação de Apgar e seus valores para 
situação de normalidade.

SINAL NOTA

0 1 2

frequência cardíaca ausente menor que 100 maior que 100

esforço respiratório ausente irregular bom choro

tono muscular flácido alguma flexão movimentos ativos

irritabilidade reflexa 
(cateter nasal ou 
estímulo plantar)

ausente choro com algum 
movimento

choro forte

cor azul, pálido róseo (extremidades 
cianóticas)

róseo

Fonte:	http://profiles.nlm.nih.gov/CP/B/B/C/Z/	

Figura 3.3: Esta prancheta foi desenvolvida nos Estados Unidos especialmente para 
a avaliação de Apgar. Observe que os campos para anotar os dados já estão pre-
parados. O relógio está preso na própria prancheta para cronometrar o tempo. A 
caneta, item que geralmente some na hora que mais precisamos, está bem presa à 
prancheta.
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Virginia Apgar – avaliação da vitalidade do recém-nascido

O	boletim	de	avaliação	de	Apgar	foi	desen-

volvido	pela	anestesista	Virginia	Apgar,	nas-

cida	nos	Estados	Unidos,	em	1909.	Ela	criou	

este	método	porque	sentia	a	necessidade	de	

ter	uma	forma	fácil	e	eficaz	de	avaliar	a	vita-

lidade	dos	recém-nascidos.	Esse	foi	o	primei-

ro	método	desenvolvido	para	esta	finalidade	

e	é	utilizado	até	hoje.	

Antes	de	se	tornar	uma	médica	notável,	Virginia	foi	também	vete-

rinária.	Uma	pessoa	ativa,	que	tinha	como	hobby	colecionar	selos	
e	tocar	violino	e	violoncelo.	

Uma	 frase	de	 sua	 autoria	 revela	 a	 sua	determinação:	 “O	ponto	

mais	importante	para	mim	é	que	você	tem	que	alcançar	o	que	está	

fora	de	alcance.”	Um	bom	exemplo	a	seguir,	não	é	mesmo?	

Atividade 2

Atende ao Objetivo 2 e à Competência 1

A	maternidade	do	hospital	 está	 cheia	hoje.	Muitos	bebês	nascendo.	Mas	

não	podemos	nos	atrapalhar.	Precisamos	anotar	todos	os	dados	do	recém-

nascido.	Vamos	treinar,	então?	

A	seguir	temos	três	bebês.	Cada	um	deles	acompanha	uma	descrição.	Anote	

as	notas	(estabelecidas	de	acordo	com	o	Escore	de	Apgar)	para	cada	um	dos	

bebês	e	some-as.	Este	valor	final	é	o	Apgar.	Ao	final,	olhe	a	nota	que	o	bebê	

recebeu	e	diga	se	ele	está	saudável	ou	não.	Você	deve	voltar	ao	texto	para	

consultar	a	tabela	de	notas.	

Fonte:	http://www.nlm.nih.gov/
changingthefaceofmedicine/img/
portraits/12.jpg
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1 - Bebê Carlinhos

Fonte:	www.sxc.hu/photo/751051
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Frequência	cardíaca:	menor	que	100.	Nota:	

Esforço	respiratório:	irregular.	Nota:	

Tono	muscular:	alguma	flexão.	Nota:	

Irritabilidade	reflexa:	ausente.	Nota:	

Cor:	róseo.	Nota:	

Apgar:	___	+	___	+	___	+	___	+	___	=	____

2 - Bebê Arthur

Fonte:	www.sxc.hu/photo/681332
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Frequência	cardíaca:	maior	que	100.	Nota:	

Esforço	respiratório:	bom	choro.	Nota:	
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Tono	muscular:	movimentos	ativos.	Nota:	

Irritabilidade	reflexa:	choro	forte.	Nota:	

Cor:	róseo.	Nota:	

Apgar:	___	+	___	+	___	+	___	+	___	=	____

3 - Bebê Vinícius

Fonte:	www.sxc.hu/photo/53421
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Frequência	cardíaca:	ausente.	Nota:	

Esforço	respiratório:	ausente.	Nota:	

Tono	muscular:	flácido.	Nota:	

Irritabilidade	reflexa:	ausente.	Nota:	

Cor:	pálido.	Nota:	

Apgar:	___	+	___	+	___	+	___	+	___	=	____

Desobstrução de vias aéreas superiores

Quando	o	bebê	nasce,	suas	vias	respiratórias	estão	com	um	muco	que	não	

o	deixa	respirar	direito.	No	útero,	ele	não	utilizava	essas	vias	para	respirar.	A	

troca	de	gases	era	feita	através	do	cordão	umbilical,	mas	agora	ele	precisa	
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usar	o	nariz	e	a	boca	para	respirar.	Então,	é	necessário	limpar	o	bebê	logo	

que	ele	sai	da	barriga	da	mãe.	

Para	essa	limpeza,	é	preciso	retirar	todo	o	muco	e	o	sangue	do	nariz	e	da	

boca,	com	gazes	esterilizadas	e/ou	uma	pera	de	aspiração	(bulbo).	O	nome	

dessa	limpeza	de	nariz	e	boca	é	desobstrução de vias aéreas superiores.

Evitar o resfriamento e promover o aquecimento

Assim	que	o	bebê	nasce,	é	importante	secá-lo	imediatamente	com	um	cam-

po	(um	pano)	esterilizado	e	aquecido.	Lembre-se	de	que	precisamos	aquecer	

o	 recém-nascido,	 pois	 a	 temperatura	 do	 seu	 corpo	 é	maior	 do	 que	 a	 da	

sala	de	parto.	Então,	coloque	o	bebê	sob	uma	fonte	de	calor	radiante	(ber-

ço	aquecido	ou	incubadora)	ou	leve-o	até	a	sua	mamãe	para	se	esquentar	

no	aconchego	dela.	Esse	aquecimento	é	muito	 importante,	pois	o	 recém-

nascido	precisa	estar	na	temperatura	adequada	(em	torno	de	36ºC)	por	um	

tempo	mínimo	de	duas	horas.	

Curativo do coto umbilical

Este	é	um	outro	cuidado	que	devemos	 ter	 com	o	 recém-nascido.	Após	o	

corte	definitivo	do	cordão	umbilical,	é	necessário	fazer	o	curativo	com	gaze	

esterilizada	embebida	em	álcool	70%.	

Fonte:	www.sxc.hu/photo/63156
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Figura 3.4: “Não, não corte meu cordãããããããão! Como vou comer, respirar...? Ei, 
espera, estou falando! Ninguém me escuta neste lugar!” Depois que o bebê tem seu 
cordão umbilical cortado, ele passa a utilizar a boca para comer. Ou melhor: mamar. 
E começa a respirar pelo nariz. Nessa imagem, o enfermeiro está seccionando (cor-
tando) o cordão umbilical do recém-nascido. 
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Cordão da Vida

A	célula-tronco	é	uma	célula	que	

ainda	 não	 se	 diferenciou,	 isto	 é,	

que	ainda	não	se	definiu	como	ou-

tro	 tipo	celular,	como,	por	exem-

plo:	célula	do	estômago,	coração,	

pulmão	ou	qualquer	outro	órgão	

do	corpo.	As	células	de	 todos	os	

tecidos	e	órgãos	do	corpo,	no	iní-

cio,	 eram	 todas	 iguais,	 ou	 seja,	

células	 indiferenciadas.	 Além	 de	

serem	 indiferenciadas,	 as	 células-

tronco	também	têm	a	capacidade	de	se	multiplicar	em	 inúmeras	

células.	Os	cientistas,	então,	interessaram-se	em	estudá-las.	Desco-

briram	que	as	células-tronco	do	cordão	umbilical,	se	armazenadas,	

poderiam	salvar	a	vida	do	 recém-nascido	quando	ele	 já	estivesse	

mais	crescido.	O	adulto,	com	as	células-tronco	armazenadas	desde	

a	infância,	podem	se	restabelecer	de	doenças	como	enfarte,	quei-

madura,	anemia	e	Mal	de	Parkinson.	Pode	usar	também	se	houver	

necessidade	de	transplantar	um	órgão.	Importante,	não	é	mesmo?

Atividade 3

Atende aos Objetivos 2, 3, 4, 5 e à Competência 1

A	seguir,	estão	presentes	algumas	afirmativas.	Marque	V	se	a	alternativa	for	

verdadeira	ou	F	se	for	falsa:

a)	 (	 )	A	desobstrução	de	vias	aéreas	superiores	deve	ser	realizada	imedia-

tamente	após	o	nascimento,	para	a	retirada	de	muco	e	sangue	do	nariz	

e	boca,	facilitando	assim	a	respiração.

b)	 (	 )	 Para	 aquecer	 o	 recém-nascido,	 devemos	 secá-lo	 com	 campos	 es-

terilizados	e	aquecidos	e	colocá-lo	sob	uma	fonte	de	calor	radiante	ou	

aconchego	de	sua	mamãe.

c)	 (	 )	Após	o	corte	definitivo	do	cordão	umbilical,	devemos	fazer	o	curati-

vo	com	gazes	limpas	e	embebidas	em	mercúrio.	
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d)	 (	 )	 Se	o	 recém-nascido	apresentar	nota	maior	que	5	na	avaliação	de	

Apgar,	ele	está	com	a	vitalidade	baixa.

Identificação do recém-nascido

É	muito	importante	que	todos	os	bebês	sejam	identificados	imediatamente	

após	o	parto.	Isso	evita	qualquer	possível	troca	de	bebês,	o	que	é	raro,	mas	

se	acontecer,	vai	gerar	imensos	transtornos.	Por	isso,	assim	que	o	bebê	nas-

cer,	deverão	ser	colocadas	nele	a	pulseira	e	a	tornozeleira,	que	devem	conter	

os	mesmos	dados	da	mãe	do	bebê.		

Fonte:	www.sxc.hu/photo/133831
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Figura 3.5: O número da pulseira de identificação tem que ser igual na mãe e no 
recém-nascido. Assim, dentre tantos bebês no berçário, é possível encontrar a mãe 
de cada um.

Outra	forma	de	identificar	o	recém-nascido	é	a	impressão	plantar,	também	

chamada	de	plantigrama,	que	deve	ser	feita	após	a	limpeza	da	região	plantar	

do	pé	direito	do	recém-nascido	com	gaze	umedecida	em	álcool.	O	ideal	é	uti-

lizar	tinta	própria	para	impressão	digital,	de	base	oleosa,	a	mesma	utilizada	

oficialmente	para	registro	geral	das	pessoas.	A	impressão	plantar	é	realizada	

num	documento	próprio	chamado	de	Registro	de	Nascidos	Vivos.	Por	se	tra-

tar	de	um	documento	legal	da	maior	importância,	a	impressão	plantar	deve	

ser	 realizada	 com	cuidado.	 Isso	porque	borrões	de	 tinta	 impedem	a	 clara	

visualização	das	linhas	plantares,	inutilizando	a	identificação.	Nesse	mesmo	

documento	é	também	realizada	a	impressão	digital	do	polegar	da	mãe.

Após	o	procedimento,	deve-se	retirar	totalmente	a	tinta	do	pé	do	bebê,	a	

fim	de	evitar	que	ela	seja	absorvida	por	ele.	
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/347758
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Atividade 4

Atende ao Objetivo 6 e à Competência 1

Leia	a	estória	a	seguir.	
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/818406.	
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Coloque-se	no	lugar	da	técnica	em	enfermagem	que	tem	que	ajudar	a	outra	

técnica,	que	carrega	um	bebê	no	colo.	O	que	você	diria	a	ela?	Como	a	aju-

daria	a	levar	o	bebê	certo	ao	quarto	da	mãe?

Credeização

Esse	cuidado	imediato	precisa	de	uma	atenção	especial,	pois	tem	a	finalida-

de	de	prevenir	infecções	oftalmológicas.	A	credeização	consiste	em	instilar	

uma	gota	de	nitrato	de	prata	a	1%	em	cada	olho	do	recém-nascido.	Essa	

substância	deve	ser	conservada	em	vidro	escuro	para	evitar	a	foto-oxidação	

(situação	em	a	substância	fica	oxidada,	ou	seja,	o	nitrato	de	prata	é	uma	

substância	fotossensível,	que	estraga	com	a	claridade).

Atividade 5

Atende ao Objetivo 7 e à Competência 1

Por	que	devemos	instilar	nitrato	de	prata	1%	nos	olhos	dos	recém-nascidos?	

E	por	que	esta	substância	deve	ficar	protegida	da	luz?

Administração de vitamina K

Com	a	finalidade	de	prevenir	hemorragias,	todo	o	recém-nascido	deve	receber	

0,1ml	de	vitamina	K,	aplicado	por	via	intramuscular,	no	vasto	lateral	da	coxa.	
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Atividade 6

Atende ao Objetivo 7 e à Competência 1

Qual	o	objetivo	de	todo	recém-nascido	receber	vitamina	K	intramuscular?

Higiene

Não	é	indicado	dar	o	banho	de	imersão	no	recém-nascido,	para	não	resfriá-

lo.	Deve-se	realizar	apenas	uma	higienização	para	retirar	os	resíduos	sanguí-

neos,	tendo	o	cuidado	de	não	retirar	o	vêrnix	caseoso	nem	resfriar	o	neona-

to.	Após	a	higiene,	deve-se	vesti-lo	adequadamente,	de	preferência	com	a	

roupa	que	a	mãe	escolheu	e	encaminhá-lo	para	junto	dela.	

Fonte:	www.sxc.hu/photo/292409
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Figura 3.6: A hora do banho do recém-nascido é geralmente cheia de muito choro e gri-
tos. Até que este bebê da foto está calminho. Segurar o recém-nascido pela nuca é muito 
importante na hora do banho, pois a musculatura do seu pescoço ainda está fraca. 
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Atividade Final 

Atende ao Objetivo 8 e à Competência 1

Vamos	tentar	lembrar	em	qual	(ou	quais)	parte(s)	do	corpo	do	recém-nascido	

deve	ser	aplicado	cada	cuidado	imediato?	Dê	uma	olhada	no	desenho,	prin-

cipalmente	nas	partes	indicadas	por	nomes	e	números.	Tente	escrever	dentro	

dos	parênteses	o(s)	número(s)	que	se	refere(m)	à(s)	parte(s)	do	corpo	em	que	

cada	cuidado	imediato	é	aplicado.	

1- olhos

2- nariz
3- boca

4- pulso5- parte
externa da

coxa 6- região
do umbigo

7- tornozelo 8- sola do pé/
impressão plantar

9- Várias ou todas as partes do corpo

(	 )	Desobstrução	das	vias	aéreas	superiores

(	 )	Aquecer	o	recém-nascido

(	 )	Avaliação	da	vitalidade	(Apgar)

(	 )	Curativo	do	cordão	umbilical

(	 )	Identificação	do	recém-nascido

(	 )	Declaração	de	nascidos	vivos

(	 )	Credeização

(	 )	Vitamina	K

(	 )	Higiene
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Conclusão

O	momento	do	nascimento	de	um	bebê	normalmente	é	cercado	de	otimis-

mo	por	parte	dos	pais	e	dos	profissionais	envolvidos	neste	procedimento.	

Eles	devem	oferecer	ao	recém-nascido	condições	ideais	para	a	transição	da	

vida	fetal	para	a	vida	extrauterina,	sendo	para	isso	necessário	que	realizem	

os	cuidados	imediatos.	

Resumo

Como	você	pôde	observar	no	 tema,	os	cuidados	 imediatos	prestados	aos	

recém-nascidos	são:	avaliação	da	vitalidade;	desobstrução	das	vias	áreas	su-

periores;	evitar	o	resfriamento	e	promover	o	aquecimento;	curativo	do	coto	

umbilical;	identificação	do	recém-nascido;	credeização;	administração	de	vi-

tamina	K;	e	higienização.

Informações sobre o próximo tema

Já	tendo	aprendido	sobre	os	cuidados	imediatos	prestados	ao	recém-nasci-

do,	vamos	agora	discutir	o	tema	seguinte	–	Cuidados	Mediatos	do	Recém-

Nascido	a	Termo.	

Respostas das atividades

Atividade 1

A	ordem	correta	dos	parênteses	é	como	segue:

(1) campos aquecidos (5) fazer o curativo do coto umbilical

(2) estetoscópio (4) instilar no olho do bebê

(3) pulseiras para identificação (2) auscultar o bebê

(4) nitrato de prata 1%, (1) enrolar o bebê

(5) álcool 70% (3) identificar o bebê
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Atividade 2

Você	deve	ter	percebido	que	foram	três	casos	bem	diferentes.	Lembre-se	de	

que,	na	escala	de	Apgar,	cada	item	medido	recebe	uma	nota	de	0	a	2,	e	a	

soma	de	todas	elas	varia	entre	0	e	10;	o	Apgar	10	seria	o	recém-nascido	de	

maior	vitalidade,	mais	saudável.	Arthur	foi	o	bebê	mais	saudável,	com	notas	

2/2/2/2/2	e	Apgar	10.	Carlinhos	parece	ter	algum	problema	de	saúde	porque	

teve	notas	1/1/1/0/2	e	seu	Apgar	foi	5.	Vinícius	recebeu	as	notas	0/0/0/0/0	

e	Apgar	0.	Infelizmente	Vinícius	é	um	recém-nascido	natimorto,	ou	seja,	ele	

nasceu	morto.	É	importante	fazer	o	acompanhamento	no	pré-natal,	não	é?	

Podemos	evitar	muitas	tristezas.

Atividade 3

A	alternativa	“a	e	b”	são	verdadeiras.	A	alternativa	“c”	é	falsa	porque	após	

o	corte	definitivo	do	cordão	umbilical,	devemos	fazer	o	curativo	com	gazes	

esterilizadas,	e	não	apenas	limpas,	e	embebida	em	álcool	70%,	não	em	mer-

cúrio.	A	alternativa	“d”	é	falsa	porque	o	bebê	tem	baixa	vitalidade	se	a	nota	

de	Apgar	for	abaixo	de	7,	não	de	5.	

Atividade 4

Você	poderia	dizer	à	nova	técnica	em	enfermagem	do	berçário	que	quan-

do	o	bebê	nasce,	recebe	uma	etiqueta	de	identificação.	Essa	etiqueta	tem	

um	número.	A	mãe	do	bebê	também	recebe	uma	etiqueta,	com	o	número	

idêntico	ao	de	seu	filho.	Esse	número	é	copiado	também	na	ficha	do	neném.	

Então,	você	pode	sugerir	à	técnica	que	olhe	a	ficha	da	mãe	e	pegue	o	bebê	

que	tenha	o	seu	número.	Não	pode	haver	erros,	pois	isso	resultará	na	troca	

de	bebês.

Atividade 5

A	instalação	de	nitrato	de	prata	a	1%	nos	olhos	dos	recém-nascidos	previne	

as	infecções	oftalmológicas.	Essa	substância	deve	ficar	protegida	da	luz	por-

que	é	fotossensível,	ou	seja,	a	claridade	faz	com	que	ela	oxide.			

Atividade 6

O	objetivo	de	todo	o	recém-nascido	receber	vitamina	K	intramuscular	é	pre-

venir	as	hemorragias.
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Atividade Final

A	desobstrução	das	vias	aéreas	superiores	é	feita	no	nariz	(2)	e	na	boca	(3).	

O	bebê	tem	que	ser	aquecido	como	um	todo	(9).	A	avaliação	da	vitalidade	

(Apgar)	é	 realizada	em	várias	partes	do	corpo	do	bebê	 (9).	O	curativo	do	

cordão	umbilical	é	feito,	como	já	está	no	nome	do	procedimento,	no	cordão	

umbilical	(6).	A	pulseira	para	identificação	do	recém-nascido	pode	ser	presa	

ao	pulso	(4)	e/ou	ao	tornozelo	do	bebê	(7).	A	Declaração	de	Nascidos	Vivos	é	

realizada	com	a	impressão	plantar,	ou	seja,	carimbando	a	sola	do	pé	do	bebê	

(8).	Na	credeização,	pinga-se	o	nitrato	de	prata	1%	nos	olhos	do	bebê	(1).	

A	vitamina	K	é	aplicada	na	parte	externa	da	coxa	do	recém-nascido	(5).	Na	

higiene,	o	bebê	deve	tomar	um	banho,	limpando	todo	o	corpo	(9).
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Tema 4 | Cuidados mediatos 
prestados ao recém-
-nascido a termo 

Objetivo Geral 

Apresentar os cuidados mediatos prestados ao recém-nascido, en-

fatizando a humanização.

Objetivos específicos

Ao final deste tema, você deverá ser capaz de:

1. identificar as etapas de verificação dos sinais vitais do recém-

nascido;

2. avaliar as medidas antropométricas do recém-nascido;

3. ordenar as etapas de higiene corporal do recém-nascido;

4. descrever o curativo do coto umbilical;

5. promover o vínculo entre mãe e filho;

6. promover o aleitamento materno;

7. identificar as duas principais doenças diagnosticadas pela tria-

gem neonatal;

8. identificar o sentido do corpo que é testado pela triagem audi-

tiva neonatal;

9. definir imunização e listar as vacinas a serem dadas no primeiro 

mês de vida do bebê, segundo o calendário de imunização 

infantil.

Competências a serem desenvolvidas

Ao finalizar esta aula, esperamos que você seja capaz de: 

1. prestar ao recém-nascido os cuidados de enfermagem mediatos 

de forma humanizada;

2. capacitar os pais para a prestação dos cuidados com o neonato.
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É melhor prevenir do que remediar!

O bebê nasceu. Tomamos todos aqueles cuidados imediatos (Tema 3) assim 

que ele saiu da barriga da mamãe para ver se ele estava com saúde: retira-

mos o muco do nariz e da boca, aquecemos o bebê, avaliamos sua vitalidade 

pelo escore de Apgar, cortamos o cordão umbilical e realizamos vários outros 

procedimentos. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/475144

Passadas algumas horas, ainda precisamos estar atentos à saúde do bebê. 

Temos que dar tudo de que ele precisa para crescer com qualidade. E nesse 

momento, você, técnico em enfermagem, é extremamente importante. 

Você pode estar ao lado da mamãe, ajudando-a a passar por esses primeiros 

dias, que não são muito fáceis. Principalmente para aquelas mães de primei-

ra viagem, isto é, que estão sendo mães pela primeira vez. Veja, a seguir, 

o depoimento de uma mãe que aprendeu a amamentar com a equipe de 

enfermagem da maternidade.

Lembro que, quando tive meu filho, estava muito nervosa 

porque ele queria mamar e eu não sabia amamentar. Ele 

tentava sugar, eu tentava dar meu leite, mas não conse-

guia, e ele então começava a chorar. Afinal de contas, 

era a primeira vez que eu tinha que fazer aquilo! Liguei 

para o berçário e uma pessoa da equipe de enfermagem 

apareceu como um anjo no quarto do hospital e me en-

sinou como eu deveria fazer para amamentar. Até hoje 

sou eternamente grata a ela. Talvez eu tivesse desistido de 

amamentar naquele momento. (Luiza São Thiago).
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E você? Conhece algum caso parecido com esse? Se quiser, pode escrever 

no espaço a seguir. 

A
da

m
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i

Fonte: www.sxc.hu/photo/264245

Vacinar, amamentar, dar banho... ufa! A 
maratona continua...

No tema anterior, aprendemos sobre os cuidados imediatos. Mas a assistên-

cia ao recém-nascido não termina aí. Logo depois, o recém-nascido precisará 

também dos cuidados mediatos.

Os cuidados mediatos são realizados com o objetivo de ajudar o recém-nasci-

do na adaptação à vida extrauterina. Esses cuidados são muito importantes, 

pois se o bebê estiver com alguma anormalidade, poderemos identificá-la 

antes de ela se complicar. E então o bebê poderá ser salvo muito antes de a 

anormalidade piorar e se tornar mais difícil ou impossível de ser curada.

Este tema tratará apenas de situações de normalidade em recém-nascidos. 

As doenças que podem ser detectadas durante a execução dos cuidados 

imediatos serão assunto de outro tema. 

Nas primeiras horas de vida do recém-nascido, alguns cuidados são essen-

ciais. A equipe de enfermagem é uma figura muito importante nesse mo-

mento. Ela é responsável por:

•	 verificar se o coração e os pulmões do bebê estão funcionando bem; 

•	 medir algumas partes do corpo do bebê; 

•	 ensinar as mamães a dar banho, amamentar e fazer o curativo no coto 

umbilical; 

•	 fazer exames no bebê e dar vacinas. 
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Uma maratona, não é? Pois esses são os cuidados mediatos. Durante o perí-

odo de observação, o técnico em enfermagem deve preparar o ambiente e o 

material necessário para prestar os cuidados mediatos. Vamos a eles?

Avaliação dos sinais vitais – o coração batendo 
forte sem parar

A avaliação dos sinais vitais é realizada pelo técnico em enfermagem. Então, 

fique atento! Usamos os meios de avaliar os sinais vitais para ver se está tudo 

bem com o bebê, se ele está vivo e se tudo funciona como deveria. E quais 

são estes sinais vitais? 

•	 a frequência da respiração,

•	 a frequência dos batimentos do coração, 

•	 a temperatura do corpo.

Com esses sinais, podemos saber se o corpo do bebê está funcionando di-

reito. Mas como? Primeiro, medimos cada um desses sinais (essa medição 

será logo explicada). Em seguida, comparamos o valor obtido para cada um 

desses sinais vitais com o valor que indica que o recém-nascido está normal. 

Se o bebê que está sendo medido mostrar sinais vitais com valores diferentes 

do normal, tenha muita atenção! Nesses casos, é importante verificar rapi-

damente por que ele não está bem! 

Durante a avaliação dos sinais vitais, os recém-nascidos podem ficar agitados 

ou chorosos ao serem manipulados pelos profissionais de saúde. Isso pode al-

terar os valores da frequência cardíaca e da respiração. Portanto, recomenda-

se iniciar a verificação dos sinais vitais a partir da frequência respiratória, pois 

para realizá-la, não é necessário tocar no recém-nascido, basta apenas obser-

var a distensão do abdômen. Após a verificação da frequência respiratória, 

verifica-se a frequência cardíaca e, por último, a temperatura corporal.

Para a avaliação da respiração nos recém-nascidos, observam-se os movi-

mentos abdominais e não os torácicos. Isso porque, nos recém-nascidos, a 

respiração é diafragmática, ou seja, realizada com o auxílio do músculo dia-

fragma. Devemos atentar para a profundidade do movimento respiratório, 

bem como para a identificação de eventuais sinais de cansaço, cianose (co-

loração azulada da pele) e batimentos das asas do nariz (evidência de grande 

esforço respiratório). O bebê estará respirando normalmente se a frequência 

respiratória estiver entre 25 e 60 movimentos respiratórios por minuto. 

Glossário

Movimento respiratório 
é sinônimo de incursões 
respiratórias.
Incursão respiratória
Soma de um movimento de 
inspiração com um movimento 
de expiração.



e-Tec BrasilTema 4 | Cuidados mediatos prestados ao recém-nascido a termo 41

A verificação da frequência cardíaca no recém-nascido é mais confiável quan-

do realizada por meio das auscultas do pulso apical (veja na Figura 4.1). A 

frequência cardíaca é contada durante um minuto, prestando-se atenção 

ao ritmo (se é compassado ou não) e à força de pulsação (pulsação forte ou 

fraca). O parâmetro de normalidade da frequência cardíaca é de 120 a 180 

batimentos por minutos.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/195269.

Figura 4.1: O local em que o médico está checando a frequência cardíaca do bebê é 
a região apical. 

A temperatura corporal pode ser medida no reto (temperatura retal) ou na 

axila (temperatura axilar). Porém, quando há necessidade de medir a tempe-

ratura por diversas vezes, é recomendável a verificação na axila para evitar 

danos à mucosa retal. A temperatura normal de um recém-nascido é de  

35,9 ºC a 37,5º C.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/480932

Figura 4.2: O mesmo tipo de termômetro é utilizado para medir a temperatura retal 
e a temperatura axilar. Entretanto, deve-se separar um termômetro apenas para ve-
rificação da temperatura retal.
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Atividade 1

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1

Com relação ao cuidado mediato de verificação dos sinais vitais do recém-

nascido, coloque V se a alternativa for verdadeira e F se for falsa: 

( ) O parâmetro de normalidade da frequência cardíaca é de 120 a 180 

batimentos por minutos.

( ) A ordem da verificação dos sinais vitais é: frequência respiratória, fre-

quência cardíaca e temperatura corporal.

( ) No recém-nascido, a avaliação da respiração é realizada pela observa-

ção dos movimentos do tórax.

( ) A temperatura corporal pode ser medida no reto (temperatura retal) 

ou na axila (temperatura axilar). 

( ) Durante a avaliação dos sinais vitais, os recém-nascidos podem ficar  

agitados ou chorosos ao serem manipulados. Mas isso não interfere nos 

valores da frequência cardíaca, pois esta já é determinada fisiologicamente.

( ) A verificação da frequência cardíaca no recém-nascido é mais confiá-

vel quando realizada por meio da ausculta do pulso radial.

( ) O parâmetro de normalidade para frequência respiratória em recém-

-nascidos é de 25 a 60 movimentos respiratórios por minuto.

Verificação das medidas antropométricas – qual 
o tamanho do bebê?

Medidas antropométricas são as medidas físicas do corpo humano e que 

oferecem informações importantes para o acompanhamento do neonato. 

são elas: 

•	 peso;

•	 altura;

•	 tamanho da cabeça;

•	 tamanho do tórax;

•	 tamanho do abdômen.
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E por que medir todas essas partes do corpo do bebê? Porque com estas 

medidas, podemos saber se o bebê está crescendo normalmente ou não. Por 

exemplo, relacionando o peso e a altura do bebê, podemos saber se ele está 

com o peso abaixo do normal (bebê desnutrido) ou acima do normal (bebê 

obeso). Importante, não é mesmo? 

A parte da Medicina que estuda as medidas do corpo do bebê e da criança 

se chama Puericultura. Neste tema, estudaremos cada medida antropomé-

trica a ser avaliada no bebê. 

 
Puericultura: para que serve?

Fonte: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/
eventos/2a_mostra/flavia_puericultura.pdf

Puericultura é uma palavra um tanto diferente, não é mesmo? Ela 

é derivada do latim puerus, que quer dizer “criança”, e cultura, 
que quer dizer “cuidados dispensados a alguém”. Agora já temos 

algum sinal do que essa palavra significa. A Puericultura cuida do 

desenvolvimento da criança. 

Os cuidados não começam apenas quando o bebê nasce. Na verda-

de, a Puericultura acompanha o crescimento do bebê desde que ele 

começou a se formar na barriga da mamãe, desde a fecundação do 

óvulo pelo espermatozoide. E como é este acompanhamento? 

De tempos em tempos, diversas medidas do corpo do bebê são 

tiradas. Por meio delas, pode-se verificar se o desenvolvimento do 

bebê está normal. E isso é muito importante!
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É importante porque várias doenças podem ser identificadas antes 

de se tornarem muito graves. Algumas dessas doenças são: desnu-

trição, anemia e verminoses. Identificar as doenças antes de elas se 

tornarem graves é essencial, porque quanto mais cedo forem tra-

tadas, menos sequelas deixarão na criança. E você, como técnico 

em enfermagem, pode lembrar os pais das crianças de manter esse 

acompanhamento em dia! 

Verificação do peso

Vamos começar o estudo das medidas antropométricas pelo peso do bebê. 

A primeira coisa a se fazer é desligar o ar-condicionado ou o ventilador e fe-

char todas as janelas da sala. Sabe por quê? Porque precisaremos tirar toda 

a roupa do bebê, que pode então acabar se resfriando sob ar frio. Evitando 

que o bebê tome ar frio, você está humanizando o atendimento. 

E por que tirar as suas roupas? Porque queremos apenas o peso do corpo do 

bebê. Teríamos uma informação errada se comparássemos o peso do bebê 

em um dia em que estiver usando shorts, camiseta e sandálias com outro dia 

em que estiver usando tênis, calça e casaco.

Precisamos também calibrar a balança para não haver nenhum erro na pesagem. 

Depois de calibrada, limpe a cuba da balança (onde o bebê é colocado) com ál-

cool e a forre com papel de toalha. Agora está tudo pronto para a pesagem.

Fonte: http://www.campana.gov.ar/masvida/Fotos/insti-
tucional/peso%20bebe.JPG

Figura 4.3: Medindo o peso do bebê. Repare que a balança é mecânica, ou seja, o pro-
fissional é que vai mexendo nos pesos até que eles fiquem equilibrados com o peso do 
bebê. Já na balança digital, o valor final do peso aparece automaticamente no visor.
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Coloque o bebê (já sem roupas) na cuba da balança forrada, mantendo a 

mão sempre perto para evitar que ele caia. Mas cuidado! Sua mão não pode 

fazer peso na balança porque queremos só o peso do bebê. 

Você vai perceber que à medida que o bebê se mexe na balança, o valor 

do peso vai mudando também. Então, considere o peso que aparecer no 

momento em que o bebê estiver mais quietinho, ou seja, fazendo o mínimo 

de movimentos. Anote o valor do peso – em gramas – no papel apropriado. 

Terminamos o processo de pesagem. 

A verificação do peso deve ser realizada diariamente e no mesmo horário. 

Por que pesar no mesmo horário? Imagine se um dia o recém-nascido for 

pesado de manhã, em jejum, e no dia seguinte for pesado após umas boas 

mamadas. Será que a comparação dos dois valores estará correta? Não. É 

mais acertado comparar valores de pesagens feitas no mesmo horário.

Além da medida do peso, as medidas dos perímetros abdominal e cefálico 

também são feitas com o recém-nascido despido. Portanto, você pode tirar 

as medidas de peso, perímetro cefálico e perímetro abdominal com o recém-

nascido despido, após pesá-lo. E depois, então, coloque a roupa dele e tire a 

medida da altura e do perímetro cefálico.

Verificação da altura

Para verificar a estatura ou altura do recém-nascido, você vai precisar de uma 

régua especialmente feita para isso – a régua antropométrica. Esta régua 

tem uma parte fixa e uma parte móvel. Para realizar a medição, coloque o 

neonato em posição de decúbito dorsal (deitado de barriga para cima) em 

uma superfície plana. 

Observe a régua na Figura 4.4. Repare que ela tem a escala de 0 a 1 metro. 

A parte fixa está no zero e deve ficar posicionada na cabeça do bebê. A par-

te móvel deve ser então deslocada até o calcanhar do bebê, em direção ao 

marco de 1 metro. Mas atenção: estique bem as pernas do bebê, segurando 

seus joelhos e mantenha a régua bem posicionada. Só então faça a leitura e 

anote em papel apropriado.
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Figura 4.4: Medindo a altura do bebê: a parte fixa da régua fica na cabeça do bebê e 
a parte móvel se desloca até o calcanhar, de onde então se tira a medida. 

Verificação do perímetro cefálico

Agora que já medimos o peso e a altura do bebê, vamos à medição da 

cabeça. A mensuração do perímetro cefálico é a medida da circunferência 

da cabeça. Para realizar esta medida, você vai precisar de uma fita métrica 

(Figura 4.5).

A fita métrica é aquela muito usada pelas costureiras para medir tecidos. 

Elas a usam também para medir o corpo da pessoa para quem vão costurar. 

Também pode ser usada por pedreiros, engenheiros e outros profissionais. 

Se você ainda não conhece uma fita métrica, cabe aqui uma explicação im-

portante: ela tem dois lados. Um lado oferece a medida em centímetros. 

O outro lado da fita oferece a medida em polegadas. É como pedir ao ca-

beleireiro para cortar quatro dedos do cabelo ou sete centímetros: os dois 

dizem o tamanho do corte desejado para o cabelo, só que em unidades 

diferentes.  

Aqui no Brasil, é mais comum usarmos a unidade de centímetros para rea-

lizar medidas. Em outros países, como os EUA, por exemplo, a unidade em 

polegadas da fita métrica é a mais utilizada. Portanto, fique atento quando 

usar a fita métrica! Escolha o lado certo. 

Só um detalhe: as fitas não costumam ter escrito “centímetros” e “polega-

das”. Como saber o lado certo então? Você pode pegar uma régua escolar 

e comparar com a fita métrica. O lado que tiver a distância entre os números 
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igualzinha à da régua é o dos centímetros. As polegadas têm o intervalo 

entre os números duas vezes e meia maior que o intervalo entre os centíme-

tros.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/625373.

Figura 4.5: O lado amarelo, nesta fita métrica, é o lado com a unidade em centímetros.

Bom, agora que você está especialista em usar a fita métrica, mãos à obra! 

Coloque o neonato em decúbito lateral (deitado para o lado esquerdo ou 

direito) e passe a fita métrica a partir da maior saliência da cabeça, o osso 

occipital e acima das sobrancelhas (Figura 4.6). Segure o zero da fita métrica 

com o dedo polegar na altura do osso occipital. Segure a fita métrica com 

a outra mão e dê a volta pela cabeça do bebê, acima das sobrancelhas, até 

encontrar o polegar da outra mão no osso occipital. Agora, veja o número e 

anote. Essa é a medida do perímetro cefálico do bebê.

       
Fonte: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
ency/images/ency/fullsize/9057.jpg 

Figura 4.6: (a) Localização do osso occipital; (b) posicionamento da fita métrica, pas-
sando pelo osso occipital e acima das sobrancelhas. Esta é a medida do perímetro 
cefálico. 
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Verificação do perímetro torácico e do abdominal

Terminamos de pesar, de medir a altura e a cabeça do bebê. O que está fal-

tando? Agora só falta medir o tórax e o abdômen. Você vai precisar da fita 

métrica de novo.

O tórax é a parte do corpo entre a barriga e o pescoço. A mensuração do 

perímetro torácico é a medida da circunferência do tórax. Para realizar esta 

medição, coloque o neonato despido em decúbito dorsal, passe a fita métri-

ca ao redor do tórax, na altura dos mamilos (Figura 4.6). Anote o número 

encontrado em papel adequado.

Figura 4.7: Na mensuração do perímetro torácico, a fita métrica passa por cima dos 
mamilos. Usamos a fita no lado dos centímetros, está lembrado?

O perímetro abdominal é a medida da circunferência do abdômen. O ab-

dômen é o que chamamos mais comumente de barriga. Para realizar essa 

medição, passe a fita métrica em torno do abdômen, logo acima do umbigo 

do neonato despido (Figura 4.8). Faça a leitura observada na fita métrica e 

anote o valor encontrado.

Figura 4.8: Na mensuração do perímetro abdominal, a fita métrica passa por cima do 
umbigo.
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Agora que terminamos de tirar as medidas antropométricas do recém-nasci-

do, vamos à hora do banho? Mas antes, uma atividade!

Atividade 2

Atende ao Objetivo 2 e à Competência 1

Mãos à obra: vamos tirar as medidas antropométricas de Antônio?

Antônio nasceu! Antônio nasceu! Era um lindo bebê que tinha nascido em 

uma noite de sexta-feira. Ele foi encaminhado para o berçário para que as 

técnicas em enfermagem prestassem os cuidados necessários. Antônio não 

estava gostando muito da ideia: “Volta, volta! Para onde estou indo? Eu 

quero ir logo para o colo da minha mãe”, era o que o seu choro parecia 

estar dizendo. 

Maria era uma técnica em enfermagem nova do berçário. Até a chegada de 

Antônio, Maria estava sendo orientada por enfermeiras mais experientes. 

Mas nesse dia, ela teria que começar a fazer os procedimentos sozinha. 

A primeira lição era tomar as medidas antropométricas de Antônio. Maria 

estava um pouco nervosa, é verdade. Pode ser que ela tenha errado alguma 

coisa, o que é comum a quem está aprendendo algo novo. 

Você precisa agora ler o relatório e identificar os erros que ela cometeu. 

Anote esses erros nas linhas que seguem após o relatório. 

Ficha de avaliação da enfermeira nova – medidas antropométricas

Recém-nascido: Antônio Dias

Nascido em: 22 de maio de 2009

Enfermeira: Maria dos Santos

Medida  
antropométrica

Parte do 
corpo medida

Material utili-
zado

Valor (unida-
de)

A Verificação do peso
Corpo todo Balança 3,492 quilos

B Estatura Corpo todo Fita métrica 52 centímetros
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C Mensuração do perímetro 
cefálico

Cabeça Régua antropométrica 12 centímetros 

D Mensuração do perímetro 
torácico

Abdômen Fita métrica 35 centímetros

E Mensuração do perímetro 
abdominal

Tórax Fita métrica 12,4 polegadas

Vamos anotar os erros de Maria nas linhas a seguir?

Higiene corporal do recém-nascido – hora do 
banho!

O banho de imersão (na banheira) é realizado quando o neonato apresen-

tar condições clínicas estáveis (temperatura, coloração da pele, respiração, 

frequência cardíaca normais). Você deve orientar e incentivar a mãe a parti-

cipar desse procedimento. Ela deve estar conseguindo dar o banho no seu 

filho sozinha até o momento da alta hospitalar, para que se sinta segura de 

efetuá-lo sozinha em casa. 

Você, técnico em enfermagem, é muito importante nesse momento porque 

pode estar ao lado das novas mamães, ensinando e encorajando-as (Figura 
4.9). Fazendo isso, você estará humanizando o cuidado mediato.
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Fonte:http://www.imprensa.rj.gov.br/SCSSiteImprensa/detalhe_foto.
asp?id=22253

Figura 4.9: A futura mamãe aprendendo a dar banho no neném.

O primeiro passo para realizar esse procedimento é preparar o ambiente e 

reunir o material necessário, qual seja:

 

 

banheira

sabonete líquido neutro

toalha macia

haste flexível (cotonete)

escova de cabelo

fralda

roupa

algodão

óleo vegetal

pomada antiassadura

Fonte: http://www.sxc.
hu/photo/325026.
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O ambiente deve estar fechado, sem vento, para que o recém-nascido não 

se resfrie. Ar-condicionado e ventiladores devem ser desligados pelo mesmo 

motivo. Isso significa humanizar os cuidados mediatos. A seguir, você deve 

verificar a temperatura da água, que deverá estar entre 36 e 37°C. Para isso, 

você pode usar um termômetro apropriado, ou colocar a parte inferior do 

antebraço ou cotovelo na água. 

Veja o passo a passo a seguir, que explica como dar o banho no bebê.

Passo 1: Tire a roupa do neonato, deixan-

do apenas a fralda, e o envolva na toalha.

Passo 2: Segure o bebê com uma das mãos 

na região cervical (parte de trás do pesco-

ço), apoiado no colo ou no trocador. Tenha 

o cuidado de proteger os ouvidos com os 

dedos polegar e médio da mão.

Passo 3: Molhe a mão que está livre na 

água morna e proceda à higiene do ros-

to, começando pelos olhos. Use somente 

água. Não use sabão nos olhos, no nariz e 

na boca do bebê. Lavar a cabeça antes de 

lavar o corpo é um procedimento que deve 

ser realizado até o bebê conseguir sentar 

na banheira.
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Passo 4: Pegue um pedaço grande de al-

godão e molhe na água morna. Com este 

algodão, molhe o couro cabeludo. Não 

se esqueça de limpar o pavilhão auricular 

(orelha) com haste flexível (cotonete). Co-

loque algumas gotas de sabonete líquido 

neutro no algodão e limpe o couro cabelu-

do. Depois enxágue, jogando a água para 

trás, sem deixar cair nos olhos, no nariz e 

na boca do bebê.

Passo 5: Seque o rosto e a cabeça do bebê. 

Para secar as orelhas, use a haste flexível 

(cotonete) para secar apenas por fora, sem 

colocá-la dentro do ouvido do bebê.

Passo 6: Retire a toalha e a fralda do bebê. 

Se ele estiver sujo, limpe o bumbum com 

algodão e óleo vegetal. Pode usar também 

uma fraldinha de pano umedecida em 

água. 

Passo 7: Leve o bebê para a banheira. Apoie a 

nuca e a cabeça do recém-nascido na palma 

da sua mão. A parte de cima do tronco fica 

apoiada no seu braço. O bumbum e as per-

nas ficam livres, apoiados na própria banhei-

ra. Coloque suavemente o recém-nascido na 

água. Vamos começar a limpá-lo pelo pescoço 

(a cabeça já está limpa). E depois vamos para: 

axilas, braços, tronco, pernas e pés. Com a 

mão livre, vá molhando-o e passando o sabo-

nete neutro, lembrando de limpar bem as dobras e os espaços entre os dedos. 
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Passo 8: Agora vamos virar o bebê de cos-

tas. Com a ajuda da mão que estava livre, 

apoie o peito do bebê na palma da outra 

mão e no começo do braço. Limpe as cos-

tas do bebê. 

Passo 9: Você deve finalizar o banho lim-

pando a região genital e a anal, realizan-

do a limpeza no sentido anteroposterior 

(ou seja: da frente para trás). Nos meni-

nos, afaste o prepúcio da glande do pê-

nis, sem forçá-lo. O prepúcio da glande é a 

pele mole que cobre o pênis. Nas meninas, 

afaste os grandes lábios, limpando cada 

um dos lados. 

Passo 10: Após realizar os procedimentos 

descritos anteriormente, você deve retirar 

o recém-nascido da banheira, envolvê-lo 

na toalha e secá-lo delicadamente. Tenha 

o cuidado de enxugar bem todas as dobras 

cutâneas do corpo, as orelhas e os espaços 

entre os dedos das mãos e dos pés. 

Passo 11: Vestir a blusa no recém-nascido o 

quanto antes para evitar que ele se resfrie. 

Colocar a fralda e realizar o curativo do 

coto umbilical (este curativo será explicado 

em seguida). Colocar o resto da roupa.
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Passo 12: Falta agora pentear o cabelo dele 

com uma escova de cerdas bem macias. Pron-

to, terminamos! O bebê está limpo e cheiroso. 

Atividade 3
Atende ao Objetivo 3 e à Competência 1

Vamos dar banho no bebê?

Os passos do banho do bebê escritos a seguir estão fora da ordem. Não 

foram colocados todos os detalhes de cada passo. Esta atividade é para que 

você possa ter em mente a linha principal a seguir quando for dar banho no 

bebê. Você poderá consultar os detalhes no texto da aula quando for dar ba-

nho. Vamos ordenar todos os passos para o banho do bebê sair direitinho?

( ) Segure o bebê em um braço e, com a mão do mesmo braço, tampe os 

ouvidos dele.  

( ) Na mesma posição, lave as orelhas e os cabelos do bebê com algodão, 

que deve estar umedecido em água morna e sabonete líquido neutro. 

( ) Banho tomado, sequinho, com as roupas vestidas. O que falta? Só pen-

tear o cabelo e... prontinho!

( ) Pronto, a cabeça e o rosto do bebê estão lavados. Então, seque estas 

partes. Para secar as orelhas, use haste flexível. A haste não pode entrar 

no ouvido do bebê, seque só por fora. 

( ) Você deve retirar a roupa do bebê. Deixe-o de fralda e envolva-o na 

toalha. 
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( ) A cabeça, o rosto e a parte da frente do corpo do bebê já estão limpos. 

Vire-o e limpe as costas. Se for uma menina, esta é a hora de limpar a 

região anal. 

( ) Leve o bebê para a banheira e lave a parte da frente do corpo com 

água morna e sabonete neutro. Se for um menino, este é o momento 

de lavar o pênis e o ânus. 

( ) O bebê já está seco. Coloque logo a blusa para evitar que ele se resfrie. 

Depois, faça o curativo no coto umbilical. E por último, a fralda e o resto 

da roupa. 

( ) Cabeça e rosto já estão limpos e secos. Está chegando a hora de levá-lo 

para a banheira para lavar o corpo. Mas antes: retire a toalha e a fralda 

dele. Limpe o bumbum com algodão e óleo vegetal ou lenço umedeci-

do, caso esteja sujo. 

( ) Com o bebê ainda enrolado na toalha e com os ouvidos tampados, 

você vai limpar o rosto só com água morna. 

( ) O bebê já está todo lavado. Retire-o da banheira e envolva-o na toalha 

imediatamente. Seque todo o bebê. 

Curativo do coto umbilical: cuidando do pedaci-
nho de cordão umbilical que restou

No Tema 3, aprendemos como cortar o cordão umbilical após o nascimento 

do bebê. Quando foi feito isso, lembra que ficou um pedacinho do cordão 

preso à barriga do recém-nascido, chamado coto umbilical? Pois é, o coto 

umbilical leva cerca de sete a dez dias para cair. E quando isso acontece, res-

ta uma cicatriz, que é o nosso umbigo. É preciso fazer um curativo no coto 

umbilical enquanto ele não cai. 

A realização desse procedimento tem como objetivos:

•	 prevenir infecções;

•	 promover a desidratação, que leva à queda do coto.

O curativo será feito, preferencialmente, com solução incolor, a fim de evitar o 

mascaramento de uma infecção local. Recomenda-se a utilização de álcool 70%. 
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Glossário

Região periumbulical
Área em torno da cicatriz 
umbilical, ou seja, do umbigo.

Coloque uma gaze na região periumbilical, segure a extremidade do coto 

e instile (pingue) álcool a 70% no coto umbilical. Retire a gaze secando a 

região periumbilical. Um outro jeito de fazer o curativo é passar álcool 70% 

em um cotonete (Figura 4.10) e limpar as duas partes do coto umbilical, a 

superior e a inferior, conforme ilustra a figura a seguir. Este procedimento 

deve ser realizado quantas vezes forem necessárias. Uma sugestão é que o 

curativo do coto umbilical seja feito a cada troca de fralda.

Figura 4.10: Fazendo o curativo no coto umbilical com o cotonete.

Atividade 4

Vamos relembrar como se faz o curativo do coto umbilical? Escreva nas li-

nhas a seguir como deve ser feito o curativo do coto umbilical. Você deve 

explicar as duas formas de se fazer o curativo, o material necessário e a fre-

quência com que deve ser feito tal procedimento. 

Incentivar o vínculo mãe e filho: colo de mãe é 
porto seguro!

O evento mais marcante do nascimento de uma criança é o corte do cordão 

umbilical. Mãe para um lado, bebê para outro, esse é o parto fisiológico.
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A mulher leva um tempo para lidar com essa separação. Durante algum 

tempo, ela ainda sente falta da barriga e de estar grávida. Com o bebê é a 

mesma coisa. Ele ainda está se adaptando à vida fora da barriga da mãe. Aos 

poucos vai destacando dentre as suas impressões, tão vagas, a pessoa que 

dele cuida e lhe propicia sensações prazerosas: a mãe. 

O contato olho no olho entre a mãe e o recém-nascido é muito importante. 

O recém-nascido precisa ver e sentir sua mãe. Provavelmente é para ela que 

ele vai sorrir pela primeira vez e é dela que vai receber o primeiro sorriso 

de resposta. Assim, o bebê vai estabelecendo a matriz de sua comunicação 

social. O contato íntimo e contínuo estabelecido entre mãe e filho, denomi-

nado apego materno filial, influencia fortemente a relação que a criança vai 

estabelecer com as pessoas pelo resto da vida, portanto, quanto melhor for 

a relação entre ambos, o bebê bem atendido e a mãe capaz de demonstrar 

seu amor pelo filho, mais benefícios terá o desenvolvimento emocional da 

dupla. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1098996

Figura 4.11: O olho no olho entre mãe e filho. O filho se sente seguro no colo da mãe.

O colo é um jeito inteligente de dar ao bebê conforto e amor, buscando repro-

duzir como era dentro do útero materno. Quando a criança é levada ao colo 
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materno, sente-se segura. Além disso, ela tem a possibilidade de ouvir bem de 

pertinho um som tão conhecido – o batimento cardíaco da mamãe. Era esse o 

som mais forte que ela ouvia quando estava dentro da barriga da mamãe. 

Por isso, durante os primeiros meses, a criança busca constantemente o colo. 

O jeito de pegar o recém-nascido no colo é específico de cada mãe. O impor-

tante é que ele se sinta aconchegado, confortável e seguro. 

Promover o aleitamento materno: amamentar, 
um ato de amor

A amamentação deve ser iniciada já na sala de parto ou tão logo as condi-

ções clínicas da mãe e do neonato permitam.  

A descida do leite (apojadura) frequentemente ocorre entre o segundo e o 

quinto dia após o nascimento do bebê. 

Mas antes da descida do leite, a criança suga um líquido amarelo e grosso 

chamado colostro. O colostro é considerado uma vacina natural por suas 

propriedades imunológicas. Isso quer dizer que ele protege o recém-nascido 

de doenças. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/161052

Figura 4.12: Olhe como o bebê fica calminho mamando na sua mãe.

A amamentação constitui a forma natural de alimentar o recém-nascido. Os 

profissionais de saúde devem estar atentos a essa prática, considerando que 
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no Brasil, são altos os índices de desmame precoce (que ocorre antes de seis 

meses de vida). 

A sensibilização e a conscientização da mãe sobre a importância da ama-

mentação devem ser instituídas desde o pré-natal. Isso porque é indiscutível 

a superioridade do leite materno na alimentação do recém-nascido, quando 

comparado aos leites industrializados, com fórmulas prontas.

Mesmo com o avanço das fórmulas, o leite materno tem propriedades que 

não podem ser sintetizadas em laboratório. As células de defesa são especí-

ficas de cada mãe e variam conforme as doenças que a mulher adquiriu ao 

longo da vida. As células de defesa que a mãe produz também variam de 

acordo com a região onde ela vive; assim, a mãe transmite uma proteção 

específica ao bebê. O leite da mãe pode mudar de sabor conforme sua ali-

mentação, enquanto a fórmula tem o mesmo gosto sempre. A autorregula-

ção permite ao bebê controlar o quanto mama, e isso pode refletir em boas 

escolhas alimentares no futuro. O leite da mesma espécie oferece menos 

risco de transtornos digestivos, respiratórios ou dermatológicos. Portanto, o 

leite humano é o mais adequado para um recém-nascido.

Você, integrante da equipe de saúde, não deve medir esforços para incentivar 

o aleitamento materno. Diga para a mãe que o leite dela é o alimento ideal 

para seu filho, pois atende a todas as necessidades da criança e a protege 

contra infecções. O aleitamento materno deve ser exclusivo até o sexto mês de 

vida, não necessitando de nenhum complemento, como água, suco ou chá. 

Inúmeras são as vantagens do leite materno. O leite materno é de fácil diges-

tão, que alimenta e protege o neonato contra doenças. Ele é considerado a 

primeira vacina do bebê, pois o imuniza contra diarreia, infecções urinárias e 

respiratórias, alergias e problemas na arcada dentária. 

O ato de mamar estimula o padrão respiratório nasal no bebê, facilita a oxi-

genação de toda a face e auxilia o movimento dos músculos e ossos da face. 

Dessa forma, a amamentação promove melhor flexibilidade na articulação 

das estruturas que participam da fala. 

A amamentação contribui também para o desenvolvimento emocional da 

mãe e do bebê, pois é uma forma muito especial e fortalecedora do rela-

cionamento entre ambos. Na amamentação, a mãe transmite segurança, 

carinho e amor para seu filho.
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Para algumas mulheres, amamentar é difícil. O sucesso desse ato depende, 

em grande parte, de a mulher querer amamentar. Essa decisão pode ser faci-

litada pelo envolvimento da equipe de saúde, por meio do apoio, orientação 

e incentivo ao aleitamento materno. 

A hora da mamada deve constituir um momento de prazer para mãe e fi-

lho. Portanto, é necessário um local confortável e tranquilo para que eles 

desfrutem desse ato, evitando aglomeração de pessoas, barulho intenso e 

luminosidade excessiva. Para o sucesso do aleitamento materno, é de suma 

importância que a mãe esteja bem posicionada. Ela deve ficar deitada ou 

sentada confortavelmente, com as costas e os pés apoiados.

O recém-nascido deve estar alinhado à mãe, de frente para o peito dela, abo-

canhando a maior parte da aréola (parte escura do peito), nunca somente o 

bico. A ponta do nariz deve tocar a mama, assim como o queixo. Durante a 

mamada, os lábios devem estar voltados para fora. A sucção deve ser lenta 

e profunda, com pausas coordenadas para respiração entre as mamadas. A 

sequência é sugar, deglutir (engolir) e respirar.

Fonte: http://www.unifesp.br/centros/ciaam/images/fotos/pega.jpg

Recomenda-se flexibilidade na frequência das mamadas. A oferta deve ser 

em esquema de livre demanda, que significa dar o peito ao bebê sempre que 

ele quiser, sem impor horário às mamadas. Isso deve ocorrer pelo menos nos 

três primeiros meses.  

A mãe deve oferecer um seio e depois o outro, sem limite de tempo. Isso 

quer dizer que o bebê deve mamar a quantidade que desejar. A mamada 

seguinte deve ser iniciada pela mama sugada por último para garantir o 

completo esvaziamento dos seios lactíferos (seios com leite).
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Ao terminar a mamada, o bebê deve ser colocado para eructar (arrotar) em po-

sição vertical com a cabeça apoiada sobre o ombro materno. Dessa forma, evita-

se o regurgitamento (quando o leite volta do estômago para a boca) e o risco de 

broncoaspiração do leite (quando o leite vai para o pulmão do recém-nascido). 

Às vezes, a produção do leite é maior do que a quantidade que a criança 

mama. Isso gera desconforto para a mulher porque suas mamas ficam pesa-

das e doloridas. O profissional de saúde deve orientar e auxiliar a mulher a 

realizar o esvaziamento da mama, visando evitar o ingurgitamento mamário 

(acumulação de leite na mama) e o risco de mastite (inflamação das glându-

las mamárias). Vamos ver como se esvaziam as mamas?

Fonte: adaptado de http://www.saude.pb.gov.br/web_data/saude/cancer/aula11.pdf

Figura 4.13: O seio possui três camadas de tecidos. A camada mais interna é onde 
estão localizados os alvéolos que produzem o leite. Os dutos levam o leite dos al-
véolos até o mamilo, através do qual sai o leite. A aréola produz um óleo que man-
tém a pele saudável.

Técnica de esvaziamento das mamas

Para esvaziar as mamas, é necessário executar os procedimentos a seguir:

a) Esterilize recipientes para armazenar o leite. Os recipientes devem ser, 

preferencialmente, de vidro.

b) Escreva em uma etiqueta a data e a hora da retirada do leite. Cole a eti-

queta no recipiente.
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c) Lave as mãos com água e sabão neutro.

d) O local para tirar o leite deve ser o mais silencioso e tranquilo possível 

para que a mãe fique à vontade.

e) Aplique compressa morna nos seios por 3 a 5 minutos.

f) Comece a massagear os seios em movimentos circulares e em movimen-

tos que vão da base do seio ao mamilo.

g) Vá estimulando suavemente os mamilos: puxe-os para a frente e/ou rode-os 

entre os dedos.

h) Quando o leite começar a sair, jogue fora os primeiros jatos de cada seio. 

Esse leite inicial não deve ser armazenado porque as mamas já foram 

bastante manuseadas a essa altura do procedimento.

i) À medida que o leite for saindo, vá armazenando nos recipientes já lim-

pos e esterilizados.

j) Colocar o polegar sobre a mama, onde termina a aréola, e os outros de-

dos por debaixo da mama, na borda da aréola.

k) Faça a compressão do seio (Figura 4.14).

Figura 4.14: Como fazer a compressão do seio.
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l) Quando perceber que o fluxo de leite diminuiu ou quando completarem 

5 minutos, passe para a outra mama e repita a massagem. Vá trocando 

de mama várias vezes. Termine quando as duas mamas estiverem vazias. 

Pode ser que isso aconteça antes de encher o recipiente.

m) Assim que encher o recipiente, feche a tampa.

n) Para evitar fissuras nos seios, ao terminar de esvaziar as mamas, passe 

gotas de leite nos mamilos e deixe-os secar sem cobrir com roupas.

o) Lembre-se de que a aparência do leite e a quantidade obtida em cada 

extração podem variar entre as retiradas.

p) O excesso de leite pode ser encaminhado ao banco de leite ou armaze-

nado em casa para posterior utilização.

(Técnica de esvaziamento das mamas baseada em http://www.pm.es.gov.br/download/cartilha.doc.)

Atenção: evite fazer isto:

1. Apertar o mamilo, pois pode machucá-lo.

2. Passar as mãos por todo o seio, como na ilustração: pode ma-

chucar a pele.

3. Puxar o mamilo, pois pode machucá-lo.

Fonte: http://www.pm.es.gov.br/download/cartilha.doc
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A atriz Camila Pitanga sempre se preocupou 

em preservar a imagem da filha Antônia, 

evitando mostrá-la nos jornais e na televi-

são. Mas por uma boa causa, Camila resol-

veu mostrar a filha pela primeira vez ao pú-

blico. Confira essa boa causa no site http://

revistapaisefilhos.terra.com.br/htdocs/index.

php?id_pg=99&id_txt=1953. O cartaz ao 

lado já dá uma dica.

Fonte: http://portal.saude.gov.br/saude/campanha/

Atividade 5 

Atende ao Objetivo 5 e a Competência 2

Quanto mais tempo mamando no peito, mais benefícios têm a mãe e a criança.

Vimos a enorme importância que o aleitamento materno tem na vida da 

criança, na vida da mãe e na relação entre os dois. No entanto, algumas 

mulheres resistem em dar o peito ao filho por 

diversos motivos. Nesse momento, você – como 

técnico em enfermagem – tem papel fundamen-

tal. Você pode incentivar a mãe a amamentar seu 

filho, conversando e explicando a importância 

que este ato tem. A seguir, foram colocadas fra-

ses de algumas mães que precisam ser esclareci-

das sobre o aleitamento materno. Leia as frases e 

escreva nas linhas o que você diria para incentivar 

as mães.

Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=24229
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(a) Não entendo isto: como o leite que eu produzo é melhor que os que 

são fabricados pelas empresas especializadas em alimentação de recém-

-nascidos?

(b) Dá muito trabalho amamentar. Eu prefiro dar a mamadeira, é muito mais 

prático. Não preciso ficar ali presa, esperando ele mamar. E são tantas 

vezes no dia... e na noite também! Deus me livre!

(c) Eu não amamento porque meu peito vai ficar caído. Tenho que manter 

a estética.

Triagem neonatal: um exame fundamental para 
o recém-nascido

Você já ouviu falar no teste do pezinho? Este é o nome popular dado para a 

Triagem Neonatal. O teste do pezinho foi introduzido no Brasil na década de 

1970 para identificar as doenças fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito. 

Ambas, se não tratadas a tempo, podem levar à deficiência mental. 

Por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº. 8.069, de 

13 de junho de 1990, o teste se tornou obrigatório em todo o país. Apesar 

disso, ele ainda não alcança a totalidade dos recém-nascidos. 

Fenilcetonúria
Doença genética que envolve 
o metabolismo de proteínas. 
Em geral, quando uma 
pessoa ingere comidas que 
contêm proteína, as enzimas 
quebram essas proteínas em 
aminoácidos. Uma pessoa 
com fenilcetonúria não tem 
a quantidade normal da 
enzima fenilalanina hidroxilase 
hepática, responsável pela 
quebra do aminoácido 
fenilalanina. Assim, este 
aminoácido se acumula 
no organismo, causando 
problemas no cérebro e 
em outros órgãos, como: 
atraso do desenvolvimento 
psicomotor (andar ou falar), 
convulsões, hiperatividade, 
tremor e microcefalia.

Hipotireoidismo congênito 
Doença hereditária que 
ocorre quando a glândula 
tireoide do recém-nascido 
não é capaz de produzir 
quantidades adequadas 
de hormônios tireoidianos. 
Com isso, o crescimento e o 
desenvolvimento de todo o 
organismo (inclusive o cérebro) 
são impedidos. Uma das 
manifestações mais importantes 
desse impedimento é a 
deficiência mental.

Glossário
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A portaria de número 822, de 6 de junho de 2001, criou o Programa Nacio-

nal de Triagem Neonatal (PNTN), com o objetivo de: 

•	 atender todos os recém-natos em território brasileiro; 

•	 realizar busca ativa dos pacientes triados e sua confirmação diagnóstica; 

•	 realizar o acompanhamento e o tratamento adequados dos pacientes 

identificados; 

•	 ampliar a triagem neonatal para mais patologias congênitas.

O PNTN é um programa permanente, e, sendo assim, ele está ainda em vigor.

A identificação precoce de qualquer dessas doenças per-

mite evitar o aparecimento dos sintomas, através do trata-

mento apropriado. Atualmente, já existe uma versão am-

pliada do Teste do Pezinho que permite identificar mais 

de 30 doenças antes que seus sintomas se manifestem. 

Trata-se, no entanto, de um recurso sofisticado e ainda 

bastante caro, não disponível na rede pública de saúde.

Fonte: http://www.natalvoluntarios.org.br/tempo/tempo11/

Cartilhatextostestedopezinho.pdf

Para garantir um resultado confiável, o ideal é que esse teste seja realizado 

após 72 horas de vida (especialmente no quinto dia), quando o bebê já está 

mamando bem.

Por esse motivo, sua coleta geralmente é feita após a alta hospitalar. Realizado

a partir de gotas de sangue colhidas do calcanhar do recém-

-nascido, por ser uma parte do corpo rica em vasos sanguí-

-neos, o material pode ser colhido em uma única punção, 

rápida e quase indolor para o bebê. No teste, o sangue da 

criança é coletado em papel de filtro especial. As amostras 

de sangue obtidas são secas e posteriormente enviadas ao 

laboratório para o processamento dos exames.

Fonte: http://www.natalvoluntarios.org.br/tempo/tempo11/

Cartilhatextostestedopezinho.pdf
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Fonte: http://www.senado.gov.br/comunica/agencia/cidadania/
tireoide/img/testep

Fonte: http://www.birigui.sp.gov.br/prefeitura/noticias/arquivo/
teste%20do%20pezinho%20010.jpg

Figura 4.15: É assim que se coleta o sangue no teste do pezinho: no calcanhar do recém-
-nascido. O sangue coletado vai para um papel de filtro especial para fazer os exames. 

São etapas do processo de Triagem Neonatal:

1. Coleta das amostras em papel de filtro na Rede de Saúde: 

Hospitais/Maternidades e/ou Unidades Básicas de Saúde;

2. Exames de triagem em Laboratórios dos Serviços de Re-

ferência em Triagem Neonatal (SRTN) credenciados;

3. Busca ativa dos casos suspeitos para realização de exames 

confirmatórios;

4. Busca ativa de pacientes para consulta de orientação/

atendimento/acompanhamento em SRTNs credenciados.

Fonte: http://www.natalvoluntarios.org.br/tempo/tempo11/

Cartilhatextostestedopezinho.pdf
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Triagem Auditiva Neonatal (TAN).  
O recém-nascido ouve bem?

Embora ainda não seja um programa nacional, muitos estados brasileiros já re-

alizam a Triagem Auditiva Neonatal (TAN). Esse teste é feito para saber se o 

recém-nascido tem algum tipo de problema auditivo que dificulte sua audição.

Je
ff

 T
er

ry

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/ 
401170.

Mas por que fazer no bebê logo que nasce? Porque quanto mais cedo des-

cobrirmos qualquer tipo de problema, maiores são as chances de corrigirmos 

e o bebê voltar a ouvir normalmente.  

Atividade 6

Atende aos Objetivos 6 e 8 e à Competência 1

Você conhece a brincadeira de caça-palavras? Procure as palavras indicadas 

pelos itens. Quando encontrar, contorne a palavra e reescreva-a após a des-

crição do item.

(a) Parte do corpo do recém-nascido, na qual ocorre a coleta de sangue para 

o teste do pezinho. 

(b) Doença identificada pelo teste do pezinho que tem duas palavras. A 

segunda delas já está escrita a seguir. Você só vai procurar a primeira 

palavra no caça-palavras.

____________ congênito
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(c) Doença identificada pelo teste do pezinho e caracterizada pelo defeito ou 

ausência da enzima fenilalanina hidroxilase.

(d) O sentido do corpo verificado pelo teste TAN.

Imunização: mande as doenças para longe do re-
cém-nascido

Imunização é um método terapêutico destinado a conferir ao organismo 

um estado de resistência, ou seja, de imunidade, contra determinadas en-

fermidades infecciosas. Em outras palavras, podemos dizer que, ao tomar 

uma vacina contra determinada doença, o corpo está recebendo o vírus ou 

a bactéria que causa essa doença. 

Isso ativa o sistema de defesa (ou sistema imunológico) do corpo para eli-

minar aquele vírus/bactéria. O corpo então produz grande quantidade de 

agentes de defesa (os anticorpos) específicos para destruir aquela doença, e 

quando o mesmo vírus/bactéria entra no corpo novamente, o corpo conse-

gue reagir mais rapidamente e destruí-lo antes que fique doente. Isso quer 

dizer que o corpo está imunizado.
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O calendário de imunização infantil do Ministério da Saúde prevê que, no 

primeiro mês de vida, a criança receba as seguintes vacinas:

 – a BCG (Bacilo Calmette Guérin), utilizada para a prevenção da tuber-

culose. É aplicada por via intradérmica, no braço esquerdo;

 – a anti-hepatite B contra hepatite B. É aplicada por via intramuscular, 

no vasto lateral da coxa. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/158184

Figura 4.16: Nunca use a mesma seringa em mais de uma pessoa para não haver 
transmissão de doença. Uma seringa utilizada em uma pessoa com Aids pode trans-
mitir a doença se utilizada em outra pessoa. O mesmo acontece com muitas outras 
doenças. Use seringas descartáveis!

Em alguns municípios, a vacinação é realizada na própria maternidade pelo 

serviço municipal de atenção básica, que visa à cobertura total dos recém-

nascidos. Em municípios estes serviço não é oferecido, as mães devem ser 

orientadas a procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua resi-

dência. Isso tem que ser feito o mais breve possível, para o recém-nascido 

iniciar o esquema de imunização o quanto antes e evitar que fique doente. 

Atividade Final

Atende aos Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e às Competências 1, 2, e 3

Vamos lembrar de todos os cuidados mediatos prestados ao recém-nascido, 

que foram assunto deste tema? Cada item possui uma situação e/ou uma 

lista de materiais. Você só precisa dizer qual cuidado mediato está represen-

tado em cada item. Vamos matar as charadas? Você pode voltar ao texto, 

caso não se lembre de alguma coisa.
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(a) Gaze, álcool 70%. É um cuidado que tem que ser feito até cair o pedaci-

nho do cordão umbilical que restou. Depois que isso acontecer, fica uma 

marca que se chama umbigo.

Este cuidado mediato é:

(b) Se o recém-nascido falasse: “Mamãe, me dá colo? Eu quero colo... No 

colo posso ouvir o seu coração batendo e isso me lembra de quando eu 

estava no útero, onde me sentia muito seguro”.

Este cuidado mediato é:

(c) “Hã? O quê? Você pode falar mais alto? Eu não estou ouvindo!”, “Estou 

dizendo que existe um exame importantíssimo que as crianças precisam 

fazer quando nascem para detectar se há algum problema de audição a 

vir pela frente.”

De qual exame estamos falando?

(d) Estetoscópio para ouvir o coração bater e para ouvir a respiração. Termô-

metro para medir a temperatura corporal.

Este cuidado mediato é:

(e) Uma picadinha faz um milagre: deixa a criança imune a uma determina-

da doença. 

Este cuidado mediato é:
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(f) Tire a roupinha do bebê, coloque-o na balança. Agora meça ele todinho. Para 

medir você vai precisar de uma régua antropométrica e uma fita métrica.

Este cuidado mediato é:

(g) Bolinhas vermelhas em um papel especial. Vermelho é cor do sangue. 

Sangue que vem do calcanhar do recém-nascido.

Este cuidado mediato é:

(h) Não pode haver vento porque o bebê terá que ficar sem roupa. Depois 

de molhado, temos que ter mais cuidado ainda. Será que a água está 

morninha? E olhe: não se esqueça de separar tudo de que vai precisar 

antes de começar esse cuidado mediato. Porque se o bebê já estiver na 

água, vai ser um tanto complicado ir buscar o sabonete que esqueceu! 

Este cuidado mediato é:

(i) Até o sexto mês de vida do recém-nascido, não precisa de chá nem água nem 

suco. Só leite da mamãe. Técnico em enfermagem, fale isso para as mamães. 

Este cuidado mediato é:
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Conclusão

A assistência ao recém-nascido, prestada pelo técnico em enfermagem, tem 

o objetivo de facilitar a adaptação deste à vida extrauterina. Os princípios da 

humanização devem permear essa assistência, que é cercada por uma série 

de cuidados mediatos, entre os quais se destaca a avaliação dos sinais vi-

tais. Nesse procedimento de avaliação dos sinais vitais, uma especial atenção 

deve ser dispensada às condições cardiorrespiratórias, refletidas pela colora-

ção da pele. Além disso, a presença de secreções em vias aéreas superiores e 

de sangue no coto umbilical também deve ser inspecionada. Esses aspectos 

constituem indicativos importantes da saúde do neonato.

Resumo 

Como puderam observar no tema, os cuidados mediatos prestados aos re-

cém-nascidos são:

•	 Promoção do vínculo materno, tão importante para a saúde física e men-

tal do recém-nascido.

•	 Avaliação dos sinais vitais, como: temperatura, frequência cardíaca e res-

piratória.

•	 Medição dos dados antropométricos, quais sejam: estatura, peso, perí-

metro cefálico e torácico.

•	 Realização da higiene corporal, sempre no sentido cefalocaudal.

•	 Realização do curativo do coto umbilical, visando a sua cicatrização e a 

prevenção de infecções.

•	 Promoção do aleitamento materno: importante ato de amor e cuidado 

que contribui na formação do vínculo afetivo entre mãe e filho. O leite 

materno é o melhor alimento para os bebês porque ajuda no crescimen-

to e no desenvolvimento deles.

•	 Vacinação, indispensável na prevenção das doenças imunopreveníveis.

•	 Triagem Neonatal e Triagem Auditiva: como a detecção precoce de qual-

quer patologia é sempre muito importante, a Triagem Neonatal e Auditi-
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va é de extrema importância, pois quanto antes for detectado qualquer 

problema de saúde do neonato, mais rápido poderá ser iniciado o trata-

mento e, com isso, menores serão as complicações.

A realização ou orientação desses cuidados mediatos contribuirá para a pro-

moção da saúde neonatal.

Informação sobre o próximo tema 

Já tendo aprendido sobre os cuidados mediatos prestados ao recém-nascido, 

vamos agora discutir o tema seguinte: a assistência de enfermagem prestada 

nas principais intercorrências do período neonatal.

Leituras complementares

CLOHERTY, J.;STARK,A. Manual de neonatologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Gua-

nabara Koogan. 2005. 

LEONE, C.R.; TRONCHIN, D. Assistência integrada ao recém-nascido. Rio de 

Janeiro: Atheneu, 2000.

Respostas das atividades

Atividade 1

Veja as repostas a seguir:

(V) O parâmetro de normalidade da frequência cardíaca é de 120 a 180 ba-

timentos por minutos.

(V) A ordem da verificação dos sinais vitais é: frequência respiratória, fre-

-quência cardíaca e temperatura corporal.

(F) No recém-nascido, a avaliação da respiração é realizada pela observação 

dos movimentos do tórax.

(V) A temperatura corporal pode ser medida no reto (temperatura retal) ou 

na axila (temperatura axilar). 
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(F) Durante a avaliação dos sinais vitais, os recém-nascidos podem ficar agi-

tados ou chorosos ao serem manipulados. Mas isso não interfere nos va-

lores da frequência cardíaca, pois esta já é determinada fisiologicamente.  

(F) A verificação da frequência cardíaca no recém-nascido é mais confiável 

quando realizada por meio da ausculta do pulso radial.

(V) O parâmetro de normalidade para frequência respiratória em recém-nas-

cidos é de 25 a 60 movimentos respiratórios por minuto.

Atividade 2

Você deve ter notado que Maria somente acertou a verificação do peso. 

Tudo bem, normal para um aprendiz. Maria acertou a medida do peso toda 

(item A). Já nas outras medidas, ela cometeu alguns erros. Para medir a es-

tatura (item B) é necessário utilizar a régua antropométrica. Não há precisão 

ao se usar a fita métrica porque, apesar de oferecer a medida em centíme-

tros, ela é flexível. Com isso, a medida da altura do recém-nascido não ficará 

exata. Contrariamente, a régua antropométrica não pode ser usada para 

medir o perímetro da cabeça, do tórax e do abdômen. Por não ser flexível, 

a régua não mede perímetro, que é a circunferência. No caso do perímetro 

de cabeça, tórax e abdômen, precisamos usar a fita métrica porque ela pode 

dar a volta nessas partes do corpo devido à sua flexibilidade. Assim, o erro na 

medida do perímetro cefálico (item C) foi utilizar a régua antropométrica em 

vez da fita métrica, o que resultou em um valor de perímetro cefálico muito 

baixo (12 cm). Maria se confundiu nos itens D e E. Perímetro torácico diz 

respeito à medida do abdômen e perímetro abdominal diz respeito à medida 

do tórax. Maria trocou os nomes, veja só na tabela. Tudo bem, eles são com-

plicados mesmo. Ela precisa se acostumar ainda. E por último, na medida 

do perímetro abdominal, Maria escreveu o valor na unidade em polegadas. 

No Brasil, utilizamos a unidade centímetros. Bom, pelo jeito, Maria terá que 

medir  Antônio novamente. As medidas antropométricas são extremamente 

importantes para acompanhar o desenvolvimento do recém-nascido. 

Atividade 3

Veja abaixo se você conseguiu ordenar os passos do banho direitinho.

(2) Segure o bebê em um braço e, com a mão do mesmo braço, tampe os 

ouvidos dele. 
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(4) Na mesma posição, lave as orelhas e os cabelos do bebê com algodão, 

que deve estar umedecido em água morna e sabonete líquido neutro. 

(11) Banho tomado, sequinho, com as roupas vestidas. O que falta? Só pen-

tear o cabelo e... prontinho!

(5) Pronto, a cabeça e o rosto do bebê estão lavados. Então, seque estas 

partes. Para secar as orelhas, use haste flexível. A haste não pode entrar 

no ouvido do bebê, seque só por fora. 

(1) Você deve retirar a roupa do bebê. Deixe-o de fralda e envolva-o na toalha. 

(8) A cabeça, o rosto e a parte da frente do corpo do bebê já estão limpos. 

Vire-o e limpe as costas. Se for uma menina, esta é a hora de limpar a 

região anal. 

(7) Leve o bebê para a banheira e lave a parte da frente do corpo com água 

morna e sabonete neutro. Se for um menino, este é o momento de lavar 

o pênis e o ânus. 

(10) O bebê já está seco. Coloque logo a blusa para evitar que ele se resfrie. 

Depois, faça o curativo no coto umbilical. E por último, a fralda e o resto 

da roupa. 

(6) Cabeça e rosto já estão limpos e secos. Está chegando a hora de levá-lo 

para a banheira para lavar o corpo. Mas antes: retire a toalha e a fralda 

dele. Limpe o bumbum com algodão e óleo vegetal ou lenço umedecido, 

caso esteja sujo.  

(3) Com o bebê ainda enrolado na toalha e com os ouvidos tampados, você 

vai limpar o rosto só com água morna. 

(9) O bebê já está todo lavado. Retire-o da banheira e envolva-o na toalha 

imediatamente. Seque todo o bebê. 

E aí, conseguiu dar banho no bebê? 
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Atividade 4

Para realizar o curativo do coto umbilical, você deve colocar uma gaze na 

região periumbilical. Para isso, segure a extremidade do coto e instile álcool 

70% no coto umbilical. Depois, retire a gaze e seque a região periumbilical. 

Outro jeito de fazer o curativo é passar álcool 70% num cotonete e limpar as 

duas partes do coto umbilical. Esse procedimento deve ser realizado a cada 

troca de fralda.

Atividade 5

Veja a seguir alguns argumentos que um técnico de enfermagem poderia 

oferecer às mães, de maneira a incentivá-las ao aleitamento materno.

(a) O leite materno tem propriedades que não podem ser reproduzidas em 

laboratório. Cada mãe desenvolve um sistema de defesa próprio, de 

acordo com as doenças que teve ao longo da vida e com o local onde 

mora. Dessa forma, a amamentação permite que o bebê fique imuno-

logicamente mais protegido no local onde mora. Isso é algo que o leite 

industrializado não oferece. Outra vantagem do leite materno é que o 

seu sabor muda de acordo com a alimentação da mãe, permitindo que 

o bebê experimente sabores diferentes. Isso não é possível com o leite 

industrializado, que possui sempre o mesmo sabor. Ao tomar o leite da 

mãe e, portanto, da mesma espécie, o bebê se torna menos sujeito aos 

transtornos digestivos, respiratórios e dermatológicos; o leite industriali-

zado é feito a partir de outras espécies animais. 

(b) Na verdade, a amamentação é um tempo que você dedica ao seu filho e 

à relação de vocês dois. Amamentar é um investimento. Um investimen-

to na relação de vocês, porque a mamadeira é um ato “mais frio”, en-

quanto que na amamentação há o contato de pele com pele. É também 

um investimento na saúde do seu filho, porque ele fica mais resistente a 

doenças. Você pode até evitar o trabalho de amamentar, mas terá bem 

mais trabalho de cuidar do seu filho doente. 

(c) Isso até pode acontecer, mas é algo reversível e compensa a série de be-

nefícios que o seu corpo terá. 
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Atividade 6

As palavras que devem ser encontradas no caça-palavras são:

Calcanhar

Hipotireoidismo congênito

Fenilcetonúria

Audição

Atividade Final

Foi fácil? Acredito que sim. Se não foi, tudo bem também. Este exercício é 

para relembrar tudo que lemos. Caso não se lembre, as respostas estão aqui 

para ajudar. Vamos a elas?

(a) Esse pedacinho de cordão umbilical é o coto umbilical. A gaze e o álcool 

são para fazer o curativo. Temos então o curativo do coto umbilical.

(b) Diga às mães para darem colo aos seus filhos sempre. Assim, você estará 

incentivando o vínculo entre mãe e filho.

(c) Triagem Auditiva Neonatal é o exame que tem que ser feito nos ouvidos 

do neném.

(d) Avaliar o coração, o pulmão e a temperatura corporal são sinais importantes 

para mostrar a saúde do bebê. Estamos falando da avaliação dos sinais vitais.

(e) A picadinha é da seringa que está dando a vacina na criança contra de-

terminada doença. O cuidado mediato é imunização.

(f) Pesar o bebê e medir ele todinho com régua antropométrica e fita métri-

ca é o cuidado mediato de verificação das medidas antropométricas. Essa 

foi fácil, não? Já tínhamos visto esse cuidado no caso de Antônio e Maria 

na Atividade 1.
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(g) Sangue do calcanhar do recém-nascido em papel especial é o cuidado 

Triagem Neonatal ou teste do pezinho.

(h) Bebê sem roupa na água morninha e sabonete me lembram higiene 

corporal do recém-nascido.

(i) E o último é promover o aleitamento materno.
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Tema 5 | Assistência de enfermagem 
nas principais intercorrên-
cias do período neonatal

Objetivos gerais do tema

•	 Apresentar	as	principais	intercorrências	do	período	neonatal.

•	 Discutir	a	assistência	de	enfermagem	prestada	nestas	intercor-

rências,	que	são:	prematuridade,	pós-maturidade	e	baixo	peso	

ao	nascer.

Objetivos específicos voltados para 
o conteúdo

Ao	final	deste	tema,	você	seja	capaz	de:

1.	 identificar	 as	 características	 clínicas	 dos	 recém-nascidos	 pré-

termo	e	pós-termo;

2.	 identificar	 cuidados	 que	 devem	 ser	 dispensados	 aos	 recém-

nascidos	pré-termo	e	pós-termo	e	baixo	peso;

3.	 definir	ambiente	térmico	neutro;

4.	 definir	apneia	e	bradicardia;

5.	 apresentar	características	do	método	mãe-canguru	–	forma	de	

cuidar	do	recém-nascido	de	baixo	peso.

Competência a ser desenvolvida

•	 capacidade	de	prestar	assistência	de	enfermagem	ao	 recém-

nascido	 pré-termo	 acometido	 pelas	 principais	 intercorrências	

do	período	neonatal.

O milagre da vida

Veja	a	figura	a	seguir	e	pense	no	milagre	da	vida	a	que	todo	o	recém-nascido	

nos	remete.	No	entanto,	há	casos	em	que	o	bebê	nasce	em	condições	muito	
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adversas,	como,	por	exemplo,	quando	nasce	antes	do	período	correto,	de-

corrente	de	alguma	complicação.	Nesses	casos,	além	do	milagre	de	nascer,	

torcemos	pelo	milagre	de	sobreviver.

Felizmente,	esse	segundo	milagre	acontece	com	frequência	e	os	nossos	pe-

quenos	grandes	heróis	estão	aí	para	nos	contar	as	suas	vitórias.	E	nós?	Bem,	

nós	estamos	aqui	para	acolher	essas	tão	frágeis,	mas	ao	mesmo	tempo	tão	

fortes	criaturinhas,	para,	de	mãos	dadas,	seguirmos	o	percurso	da	vida.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/751052

Figura 5.1: Quando um bebê nasce, a mãe sempre espera o melhor: que ele tenha 
saúde! Entretanto, isso nem sempre acontece. É então que ambos – mãe e filho – 
precisam de ajuda para superar as dificuldades.

Recém-nascido pré-termo
Recém-nascido	pré-termo	–	RNPT	–	é	aquele	que	nasce	antes	do	termo,	ou	

seja,	antes	do	tempo.	É	aquele	com	idade	gestacional	inferior	a	37	semanas.

O	recém-nascido	a	termo	é	aquele	que	atingiu	um	grau	de	maturidade	sufi-

ciente	para	que	sua	adaptação	à	vida	extrauterina	seja	bem-sucedida.

A	criança	que	nasce	prematuramente	precisa	fazer	as	mesmas	adaptações	

à	vida	extrauterina	que	um	recém-nascido	a	termo,	porém	com	imaturidade	

funcional	 (imaturidade	das	 funções	 vitais)	 –	 que	 se	 relaciona	diretamente	

com	o	estágio	de	desenvolvimento	atingido	até	o	nascimento.
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O	grau	de	preparo	do	recém-nascido	para	a	vida	extrauterina	pode	ser,	até	

certo	ponto,	previsto	a	partir	da	análise	do	peso	e	da	estimativa	da	 idade	

gestacional.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/347758

Figura 5.2: Os recém-nascidos pré-termo são muito frágeis, por não terem completa-
do a maturidade fisiológica e anatômica de seus órgãos e sistemas.

Características clínicas do recém-nascido 
pré-termo
Os	 recém-nascidos	 pré-termo	 apresentam	 algumas	 características	 clínicas	

comuns.	Podemos	notar	que	os	recém-nascidos	pré-termo:

•	 apresentam-se	muito	pequenos	e	magros,	devido	à	falta	de	tecido	adi-

poso	(gordura).

•	 nascem	com	a	cabeça	proporcionalmente	grande	em	relação	ao	cor-

po,	o	que	reflete	a	direção	céfalo-caudal	(da	cabeça	para	os	pés)	–	do	

crescimento.
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Fonte:	Brasil.	Saúde	da	Criança	–	Acompanhamento	do	crescimento	e	do	desenvolvimento	infantil.	Minitério	da	Saúde:	
Brasil,2002.

Figura 5.3: Observe a direção céfalo-caudal do crescimento.

•	 possuem	a	pele	rósea,	clara,	lisa	e	brilhante,	que	pode	estar	edemaciada,	

ou	 seja,	 com	 edemas,	 e	 com	pequenos	 vasos	 sanguíneos,	 claramente	

visíveis	através	da	epiderme	fina	e	transparente.

•	 apresentam	uma	fina	lanugem	abundante	sobre	o	corpo,	mas	esparsa	e	

irregular	na	cabeça.

•	 apresentam	a	cartilagem	da	orelha	macia	e	dobrável.	As	plantas	dos	pés	

e	 as	 palmas	 das	mãos	 têm	 pequenos	 sulcos,	 que	 lhes	 conferem	 uma	

aparência	lisa.

•	 seus	 olhos	 são	 proeminentes	 e	 normalmente	 se	mantêm	 fechados	 na	

maior	parte	do	tempo.

•	 apresentam	algumas	características	que	variam	conforme	o	sexo	da	crian-

ça.	Os	RNPTs	do	sexo	masculino	 têm	poucas	 rugas	escrotais	e	os	 seus	

testículos	ainda	não	descoaram,	o	que	equivale	a	dizer	que	desceram.	

Os	RNPTs	do	sexo	feminino	apresentam	a	vagina	com	os	grandes	lábios	

pouco	desenvolvidos	e	o	clitóris	proeminente,	ou	seja,	saliente.

Além	das	características	anteriormente	citadas,	podemos	notar	também	que,	

normalmente,	o	RNPT	apresenta-se	inativo	e	imóvel	durante	a	maior	parte	

Lanugem
Penugem	que	cobre	o	feto	
humano	e	o	de	alguns	
animais.

Glossário
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do	tempo.	As	atividades	reflexas,	ou	seja,	os	reflexos	neurológicos,	encon-

tram-se	apenas	parcialmente	desenvolvidos.	Por	exemplo,	notamos	que:

•	 a	sucção	é	fraca,	ineficaz	ou	está	ausente;

•	 os	reflexos	de	deglutição,	os	vômitos	e	a	tosse	são	fracos;

•	 outros	sinais	neurológicos	estão	ausentes	ou	diminuídos	em	comparação	

com	os	recém-nascidos	a	termo.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/220366

Figura 5.4: O recém-nascido pré-termo deve ser constantemente monitorado, pois 
seus sinais neurológicos estão ausentes ou diminuídos. Além disso, eles são mais 
suscetíveis a infecções do que os nascidos a termo.

O	recém-nascido	pré-termo	é	fisiologicamente	imaturo,	fazendo-o	incapaz	

de	manter	a	temperatura	corporal,	já	que	tem	pouco	tecido	adiposo	e	apre-

senta	maior	suscetibilidade	a	infecções	do	que	aqueles	que	nasceram	a	ter-

mo,	porque	seu	sistema	imunológico	está	ainda	pouco	desenvolvido.

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1

Referentes	às	características	clínicas	de	um	recém-nascido	pré-termo,	mar-

que	a	resposta	correta	nas	alternativas	a	seguir:

1.	 O	recém-nascido	pré-termo	possui	pele	fina,	lisa,	brilhante	e	até	mesmo	

transparente,	e	os	com	vasos	sanguíneos	são	visíveis.

Sucção
Ato	ou	efeito	de	sugar,	
aspirar.

Glossário
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2.	 A	planta	dos	pés	e	as	palmas	das	mãos	do	recém-nascido	pré-termo	apre-

sentam	sulcos	profundos,	que	lhes	confere	uma	aparência	envelhecida.

3.	 Os	 recém-nascidos	 do	 sexo	masculino	 têm	muitas	 rugas	 escrotais,	 e	

os	 do	 sexo	 feminino	 apresentam	os	 grandes	 lábios	 da	 vagina	 pouco	

desenvolvidos.

4.	 Normalmente,	o	recém-nascido	pré-termo	apresenta-se	inativo	e	imóvel	

durante	a	maior	parte	do	tempo.

5.	 Os	reflexos	como	o	sugar,	deglutir	e	tossir	encontram-se	apenas	parcial-

mente	desenvolvidos.

a)	 Estão	corretas	as	alternativas	1,	2,	3	e	4.

b)	 Estão	corretas	as	alternativas	1,	4	e	5.

c)	 Estão	corretas	as	alternativas	2,	3	e	4.

d)	 Todas	as	alternativas	estão	corretas.

e)	 Todas	as	alternativas	estão	incorretas.

Classificação da prematuridade de acordo 
com a idade gestacional

De	acordo	 com	a	 idade	gestacional,	 o	grau	de	prematuridade	do	 recém-

nascido	pré-termo	pode	ser	classificado	em:

•	 prematuridade	limítrofe:	inclui	os	RNPTs	com	idade	gestacional	entre	35	

e	36	semanas;

•	 prematuridade	moderada:	 inclui	os	RNPTs	com	 idade	gestacional	entre	

30	e	34	semanas;

•	 prematuridade	extrema:	inclui	todos	os	RNPTs	com	idade	gestacional	in-

ferior	a	30	semanas.
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Incidência de prematuridade

A	incidência	de	prematuridade	varia	muito	de	acordo	com	o	local	considera-

do,	assim	sendo,	quanto	menos	desenvolvido	o	país,	maior	a	incidência	de	

recém-nascidos	prematuros.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/1089161

Figura 5.5: Países subdesenvolvidos apresentam maior índice de mortalidade de 
neonatos do que países desenvolvidos.

Viabilidade de sobreviver
Dizemos	que	um	feto	ou	um	recém-nascido	é	viável	quando	apresenta	um	

desenvolvimento	 suficiente	 para	 as	 exigências	 intrauterinas	 –	 no	 caso	 do	

feto	–	ou	extrauterinas	–	no	caso	do	recém-nascido.

Estabelecer	qual	é	a	viabilidade	de	um	recém-nascido	é	extremamente	difícil,	

pois	ela	está	ligada	a	fatores	sociais	(infraestrutura	disponível	na	sociedade)	

e	econômicos	(acesso	aos	serviços).

A	melhor	 atenção	pré-natal	 e	o	 aperfeiçoamento	dos	 cuidados	perinatais	

têm	permitido	a	sobrevida	de	muitos	recém-nascidos	que	até	poucos	anos	

eram	rotulados	como	“inviáveis”.	Assim,	os	limites	da	viabilidade	do	recém-

nascido	estão	atingindo	idades	gestacionais	cada	vez	menores,	até	um	grau	

de	imaturidade	que	não	é	possível	prever.
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Mortalidade neonatal

Embora	os	RNPTs	ainda	representem	uma	grande	porcentagem	das	mortes	

perinatais,	seus	índices	de	sobrevida	vêm	aumentando	nos	últimos	anos.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/807052

Figura 5.6: Hoje em dia, há diversos recursos para melhorar a qualidade de vida dos 
recém-nascidos pré-termo.

A	evolução	da	neonatologia	tem	possibilitado	uma	redução	drástica	do	núme-

ro	de	óbitos	em	RNPTs,	pertencentes	a	faixas	cada	vez	menores	de	idade	ges-

tacional,	bem	como	uma	melhora	na	qualidade	de	vida	dos	sobreviventes.

	

Considerações de enfermagem

Como	 consequência	 de	 inadequações	 anatômicas,	 fisiológicas	 e	

bioquímicas,	o	RNPT	é	suscetível	a	uma	variedade	de	problemas	

que	precisam	ser	previstos	e	tratados	no	período	neonatal.	A	equi-

pe	de	enfermagem	deve	estar	atenta	a	esses	problemas	e	auxiliar	

no	 tratamento.	Vejamos	quais	 são	os	cuidados	que	a	equipe	de	

enfermagem	deve	ter:

•	 avaliação	regular	–	o	recém-nascido	pré-termo	deve	ser	cons-

tantemente	monitorado;	

•	 proteção	contra	infecções;

•	 cuidados	com	a	termorregulação;

Neonatologia
Ramo	da	medicina	que	
trata	das	crianças	recém-
nascidas.

Glossário
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•	 cuidados	com	a	pele;

•	 prevenção	da	apneia;

•	 cuidados	com	a	nutrição.

Proteção contra infecções

A	proteção	 contra	 infecções	 faz	 parte	 da	 assistência	 prestada	 a	 todos	 os	

recém-nascidos.	No	entanto,	como	os	neonatos	pré-termo	e	os	doentes	são	

particularmente	suscetíveis	a	infecções,	o	cuidado	com	eles	deve	ser	ainda	

mais	especial.

Fonte:	http://www.anvisa.gov.br/imagens/reportagens/140507.jpg

Figura 5.7: O simples ato de lavar as mãos antes de manipular os recém-nascidos 
pode evitar infecções hospitalares. Usar luvas também é muito importante.
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A	equipe	de	enfermagem	deve	evitar	o	contato	de	recém-nascidos	com	con-

taminantes	(qualquer	coisa	que	esteja	contaminada).	A	lavagem	meticulosa	

das	mãos	é	a	base	do	programa	preventivo	de	infecção.	A	lavagem	das	mãos	

é	um	procedimento	que	deve	ser	adotado	por	todas	as	pessoas	que	entram	

em	contato	com	os	neonatos	e/ou	com	os	equipamentos	que	serão	utiliza-

dos	em	seu	tratamento.

Roupas	especiais	como	pró-pés,	uniformes	e	guarda-pós,	fornecidas	e	lava-

das	pela	instituição	(hospital),	são	utilizadas	por	todos	que	entram	na	uni-

dade.	Todos	os	lençóis	e	equipamentos	usados	na	assistência	aos	neonatos	

também	devem	ser	esterilizados	e	as	pessoas	com	doenças	infecciosas	de-

vem	ser	afastadas	da	unidade.

Atividade 2

Atende ao Objetivo 2 e à Competência 1

Cite	três	cuidados	de	enfermagem	que	contribuirão	para	a	proteção	de	in-

fecção	do	recém-nascido	pré-termo.

Termorregulação

Após	o	estabelecimento	da	respiração,	a	necessidade	mais	crucial	do	prema-

turo	é	a	de	que	haja	aquecimento	externo,	pois	seu	sistema	termorregulador	

é	imaturo.	Para	retardar	ou	evitar	os	efeitos	do	frio,	os	pré-termo	e	outras	

crianças	de	alto	risco	são	colocadas	em	ambiente	aquecido	–	incubadora	–	

imediatamente	após	o	nascimento.	Esses	recém-nascidos	devem	permanecer	

nesse	ambiente	até	que	sejam	capazes	de	manter	sua	estabilidade	térmica.	

	

Mas cuidado!!!

O	superaquecimento	produz	um	aumento	no	consumo	de	oxigê-

nio	e	calorias,	constituindo-se	uma	ameaça	para	a	criança,	portan-

to,	a	criança	deve	ser	mantida	em	um	ambiente	térmico	neutro.

Estabilidade térmica
A	capacidade	de	equilibrar	
a	produção	e	a	conservação	
de	calor	com	a	dissipação	
de	calor.

Glossário
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Ambiente	 térmico	 neutro	 é	 aquele	 que	 permite	 ao	 neonato	manter	 uma	

temperatura	normal	com	o	mínimo	consumo	de	oxigênio	e	gasto	calórico.	O	

consumo	de	oxigênio	é	mínimo	à	temperatura	de	36,5°C,	que	corresponde	

à	temperatura	da	pele	abdominal.	Ao	aumentar	ou	diminuir	essa	temperatu-

ra,	o	consumo	de	oxigênio	aumenta.	A	temperatura	que	produz	um	ambien-

te	térmico	neutro	é	de	36,1	a	36,8°C.	Ao	remover	o	neonato	do	ambiente	

aquecido	da	incubadora,	para	alimentá-lo	ou	embalá-lo,	deve-se	agasalhá-lo	

com	vestimentas	e	cobertores.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/194015

Figura 5.8: Alguns prematuros devem ser mantidos em incubadoras, aparelho cuja tem-
peratura é constante e no qual a criança recebe oxigênio para facilitar a respiração.

Atividade 3
Atende ao Objetivo 3 e à Competência 1

Responda	o	que	é	um	ambiente	térmico	neutro.
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Cuidados com a pele do prematuro

A	pele	do	recém-nascido	pré-termo	é	caracteristicamente	imatura	em	rela-

ção	à	do	recém-nascido	a	termo.

Devido	 à	 sensibilidade	 aumentada	 e	 à	 fragilidade	 da	 pele	 do	 prematuro,	

recomenda-se	que	esta	seja	limpa	apenas	com	água	ou	usando-se	um	sabão	

suave	não-alcalino.	A	frequência	de	limpeza	deve	ser	apenas	de	2	a	3	vezes	

por	semana.

Qualquer	preparado	de	uso	tópico	(incluindo	cremes,	loções)	deve	ser	cuida-

dosamente	avaliado	antes	de	sua	utilização.	Isso	porque	é	preciso	descartar	

que	esses	produtos	não	terão	efeitos	tóxicos	para	o	recém-nascido,	já	que	

a	permeabilidade	aumentada	da	pele	do	prematuro	facilita	a	absorção	de	

ingredientes.

Prevenção de apneia

Um	 padrão	 de	 respiração	 periódico	 é	 característico	 dos	 recém-nascidos	

pré-termo.	Isto	é,	eles	têm	períodos	de	respiração	rápidos,	separados	por	

períodos	de	respiração	muito	lenta	e,	frequentemente,	apresentam	perío-

dos	durante	os	quais	não	há	respirações	visíveis	e	audíveis.

A	apneia	é,	essencialmente,	uma	extensão	dessa	respiração	periódica	e	pode	

ser	definida	como	uma	interrupção	da	respiração	espontânea	por	20	ou	mais	

segundos,	seguida	por	bradicardia	e	mudança	de	cor.

O	 tratamento	 da	 apneia	 periódica	 consiste	 na	monitorização	 rotineira	 da	

respiração	e/ou	da	frequência	cardíaca	nos	RNPTs.

	

Os	monitores	mecânicos	de	apneia	fornecem	um	meio	de	alertar	

para	a	interrupção	da	respiração.	Entretanto,	esses	dispositivos	não	

eliminam	a	necessidade	de	observação	do	paciente	pelo	técnico	de	

enfermagem,	pois	todo	dispositivo	mecânico	está	sujeito	a	falhas.

Bradicardia
Caracteriza-se	pela	lentidão	
anormal	das	pulsações	
do	coração,	ou	seja,	é	a	
redução	anormal	no	ritmo	
respiratório.

Glossário
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Atividade 4

Qual	a	definição	de	apneia	e	bradicardia?

Nutrição

No	recém-nascido	prematuro,	os	vários	mecanismos	para	ingestão	e	diges-

tão	de	alimentos	não	estão	plenamente	desenvolvidos.	As	necessidades	de	

crescimento	rápido	e	de	manutenção	diária	do	pré-termo	devem	ser	atendi-

das,	apesar	das	várias	desvantagens	anatômicas	e	fisiológicas	presentes.

Embora	a	sucção	e	a	deglutição	estejam	estabelecidas	antes	do	nascimen-

to,	a	coordenação	desses	mecanismos	não	ocorre	até	aproximadamente	a	

34ª	semana	de	gestação,	e	estas	não	estão	plenamente	desenvolvidas	até	

após	 o	 nascimento.	Consequentemente,	 o	 RNPT	 apresenta	 elevada	 ten-

dência	à	aspiração.

A	alimentação	inicial	não	é	fornecida	até	que	a	criança	tenha	se	adaptado	à	

vida	extrauterina,	o	que	se	evidencia	pela:

•	 neutralidade	de	temperatura;

•	 respiração	normal;

•	 boa	cor;

•	 bom	tônus;

•	 bom	choro.
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As	necessidades	nutricionais	do	recém-nascido	variam	de	acordo	com:

•	 seu	tamanho;

•	 sua	idade;

•	 sua	condição	clínica.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/1155002

Figura 5.9: O leite materno é um alimento fundamental para o recém-nascido.

O	leite	materno	é	a	principal	fonte	de	energia	para	a	criança	após	o	nascimento.	

Entretanto,	alguns	recém-nascidos,	devido	a	seu	estado	de	saúde	e/ou	outros	

fatores	relacionados	às	condições	clínicas	de	sua	mãe,	podem	estar	impossibili-

tados	de	sugar	o	seio	materno.	Nesses	casos,	o	recém-nascido	não	deve	ser	ali-

mentado	por	mamadeira	ou	“chuquinha”,	pois	os	bicos	destas,	na	maioria	das	

vezes,	provocam	sucção	incorreta.	Essa	sucção	incorreta	interfere	na	respiração,	

no	posicionamento	da	língua	e	no	fechamento	da	boca.

Além	disso,	você	precisa	entender	que	o	esforço	do	recém-nascido	para	su-

gar	 na	mamadeira	 é	 pequeno,	 porque	 o	 leite	 sai	 quase	 sozinho;	 no	 seio	

materno,	por	sua	vez,	o	esforço	é	maior.	Mas	lembre-se	que	esse	esforço	é	

necessário	para	que	ele	fortaleça	a	musculatura	do	rosto.	Se	você	introduzir	
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primeiramente	a	mamadeira	e	depois	tentar	levar	o	recém-nascido	ao	seio	

materno,	 ele	 terá	dificuldades.	Algumas	 crianças	 até	 conseguirão	 superar	

essas	dificuldades,	mas	 a	grande	maioria	não,	ocorrendo,	desta	 forma,	o	

desmame	precoce.	Portanto,	quando	não	houver	condições	para	ser	iniciada	

a	amamentação,	o	leite	materno	deve	ser	dado	no	copinho.

A	equipe	de	enfermagem	precisa	observar	os	comportamentos	do	RNPT	que	

indiquem	sua	prontidão	para	ser	alimentado	ao	seio	materno.	Esses	compor-

tamentos	incluem:

•	 coordenação	da	sucção	com	a	deglutição;

•	 sucção	em	resposta	a	objetos	colocados	próximos	da	boca;

•	 estado	de	agitação	antes	das	alimentações	e	sono	após	as	mesmas.

Na	presença	desses	comportamentos,	pode-se	começar	a	introdução	grada-

tiva	do	aleitamento	materno.

Atividade 5

Atende ao Objetivo 2 e à Competência 1

Marque	V	ou	F	nas	alternativas	a	seguir:

(	 )	 Embora	a	sucção	e	a	deglutição	estejam	estabelecidas	antes	do	nasci-

mento,	a	coordenação	desses	mecanismos	pode	não	estar	presente	nos	

recém-nascidos	prematuros,	o	que	aumenta	o	risco	de	aspiração.

(	 )	 A	 alimentação	do	RNPT	não	deve	 ser	 iniciada	 até	 que	 este	 tenha	 se	

adaptado	à	 vida	extrauterina,	que	pode	 ser	 evidenciada	pela	neutra-

lidade	de	temperatura,	respiração	normal,	boa	cor,	bom	tônus	e	bom	

choro.

(	 )	 Considerando	que	a	alimentação	deve	ser	individualizada,	é	importan-

te	saber	que	as	necessidades	nutricionais	do	recém-nascido	variam	de	

acordo	com	sua	etnia,	nacionalidade	e	sexo,	 já	que	meninos	comem	

mais	que	meninas.
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(	 )	 O	 leite	materno	é	a	principal	 fonte	de	energia	para	a	criança	após	o	

nascimento;	entretanto,	como	ele	não	coordena	a	sucção	com	a	deglu-

tição,	deve	ser	alimentado	por	mamadeira	ou	“chuquinha”.

(	 )	 Os	comportamentos	que	indicam	a	prontidão	do	RNPT	para	ser	levado	

ao	seio	materno	são	coordenação	da	sucção	com	a	deglutição,	sucção	

em	resposta	a	objetos	colocados	próximos	da	boca	e	estado	de	agita-

ção	antes	das	alimentações	e	sono	após	as	mesmas.

Recém-nascido pós-termo

O	 recém-nascido	 é	 considerado	 pós-termo	 ou	 pós-maturo	 se	 a	 gestação	

completar	ou	ultrapassar	42	semanas.

Quando	a	gestação	ultrapassa	42	semanas,	há	um	grande	estresse	psicoló-

gico	tanto	para	a	mãe	quanto	para	os	outros	membros	da	família,	pois	existe	

ansiedade	de	todos	para	que	a	criança	nasça.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/1144054

Figura 5.10: Toda a família fica muito ansiosa quando a gestação ultrapassa 42 sema-
nas. É necessário dar suporte a essa família.
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Causas da pós-maturidade

As	causas	da	pós-maturidade	ainda	não	estão	bem	definidas.	Sa-

be-se,	entretanto,	que	a	placenta	não	 funciona	adequadamente	

à	medida	que	envelhece,	ou	seja,	quando	a	gestação	atinge	qua-

renta	e	duas	semanas	ou	mais,	o	que	pode	resultar	em	sofrimento	

fetal,	situação	em	a	frequência	cardíaca	e	respiratória	do	recém-

nascido	diminui.

	

A	 criança	nascida	pós-termo	apresenta-se	 comprida	 e	fina,	 parecendo	que	

perdeu	peso.	A	pele	apresenta	sobras,	principalmente	nas	coxas	e	nádegas,	há	

pouca	lanugem	(fina	penugem	que	recobre	o	corpo)	e	pouco	vêrnix	caseoso	

(substância	gordurosa	que	serve	para	hidratar	e	proteger	a	pele	do	 recém-

nascido).	A	perda	dessa	substância	torna	a	pele	seca	e	descamada.	As	unhas	

são	compridas	e	podem	estar	manchadas	de	mecônio	(eliminação	intestinal).	

O	neonato	tem	bastante	cabelo	e	parece	estar	em	estado	de	alerta.

A	maior	parte	dos	 recém-nascidos	pós-termo	apresenta	poucas	 complica-

ções	decorrentes	da	pós-maturidade,	necessitando,	mesmo	assim,	de	uma	

observação	cuidadosa.	 Isso	porque	o	 índice	de	mortalidade	dos	neonatos	

pós-termos	é	duas	a	três	vezes	maior	do	que	o	dos	nascidos	a	termo,	sendo	

o	índice	de	morte	fetal	(a	que	ocorre	enquanto	o	concepto	é	feto)	maior	do	

que	o	neonatal	(a	que	ocorre	enquanto	o	concepto	é	neonato).

Atividade 6

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1

Cite	as	características	físicas	apresentadas	por	um	recém-nascido	pós-termo.
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Recém-nascido de baixo peso

É	 considerado	 recém-nascido	 de	 baixo	 peso	 todo	 aquele	 que	 nasce	 com	

peso	inferior	a	2.500g.	Neste	critério,	estão	incluídos	tanto	os	prematuros	

quanto	os	recém-nascidos	a	termo	com	retardo	do	crescimento	intrauterino.	

A	incidência	varia	de	acordo	com	o	país	ou	região	em	função	das	condições	

socioeconômicas.

	

Superando desafios

Arthur,	o	menor	bebê	nascido	no	Brasil	 –	 e	o	quinto	menor	do	

mundo	–,	nasceu	pesando	385g	e	medindo	apenas	23cm.	Ele	nas-

ceu	em	agosto	de	2006,	no	Rio	de	Janeiro,	mas	apenas	em	dezem-

bro	do	mesmo	ano	saiu	da	UTI	neonatal	e	foi	para	casa,	ou	seja,	

quatro	meses	depois.	Nessa	época,	ele	pesava	2,1kg.

Arthur	nasceu	com	pouco	mais	de	6	meses	de	gestação,	pois	a	

mãe	apresentava	um	grave	quadro	de	hipertensão.	Ele	era	pouco	

desenvolvido	para	sua	idade	gestacional	e,	nas	primeiras	semanas	

de	vida,	seu	peso	inclusive	baixou,	chegando	a	282g.

Para	que	Arthur	sobrevivesse,	os	médicos	deram	a	ele,	ainda	na	sala	

de	parto,	um	medicamento	que	impede	o	colapso	dos	pulmões.	

Uma	vez	na	UTI,	foi	dado	a	ele	oxigênio	sobre	forte	pressão	direta-

mente	na	narina,	para	que	ele	não	tivesse	que	ser	entubado.
Th
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/70652
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Em	2008,	quando	fez	dois	anos,	Arthur	já	pesava	9kg,	um	pouco	

abaixo	da	média	das	crianças	de	sua	idade,	que	é	de	13kg.

Os	médicos	dizem	que	o	crescimento	de	Arthur	não	pode	ser	com-

parado	com	o	de	uma	criança	que	nasceu	com	9	meses	de	gesta-

ção.	Além	disso,	os	médicos	disseram	que	ele	vai	ter	seu	próprio	de-

senvolvimento,	não	sendo	possível	prever	quando	o	menino	entrará	

em	uma	curva	de	crescimento	de	uma	criança	não-prematura.

Adaptado	de	http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,AA1378798-

5603,00.html	 e	 http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL701461-

5606,00.html.	Acesso	em	06	de	maio	de	2009.

	

A	assistência	neonatal	se	desenvolveu	muito	nos	últimos	anos	e,	com	isso,	

seu	perfil	de	atendimento	vem	mudando.	O	perfil,	hoje,	engloba	o	recém-

nascido	e	sua	família.	Para	 isso,	as	unidades	neonatais	sofreram	modifica-

ções	no	ambiente	físico	e	organizacional,	para	promoverem	o	acolhimento	

da	 família.	Nesse	 contexto	de	 inserção	da	 família	 em	unidades	 neonatais	

surge,	como	política	pública	de	saúde,	o	método	canguru.

O	método	canguru	é	uma	forma	humanizada	e	eficaz	de	cuidar	de	recém-

nascidos	de	baixo	peso	ou	prematuros	e	de	sua	família.	O	programa	estimula	

o	aleitamento	materno	e	o	fortalecimento	da	afetividade	entre	mãe	e	filho,	

por	meio	do	contato	pele	a	pele.

Fonte:	http://www.pi.gov.br/noticias/fotos/200609/CCOM04_b30df83a38.jpg
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/573847

Figura 5.11: O método recebe o nome de canguru em alusão ao animal originário 
da Austrália, cuja cria, após o nascimento, permanece na bolsa marsupial até que se 
desenvolva completamente.

Atividade 7
Atende ao Objetivo 5 e à Competência 1

Por	que	o	método	mãe-canguru	é	considerado	uma	forma	de	humanização	

do	cuidado?

Resumo
Como	você	pôde	observar,	as	principais	intercorrências	do	período	neonatal	são:

•	 Pós-maturidade:	 quando	 o	 recém-nascido	 completa	 quarenta	 e	 duas	

semanas	de	gestação.	A	maior	parte	desses	 recém-nascidos	apresenta	

poucas	complicações	decorrentes	da	pós-maturidade;	entretanto,	mes-

mo	assim,	necessitam	de	uma	observação	cuidadosa.

•	 Baixo	peso	ao	nascer:	situação	em	que	o	recém-nascido	apresenta	menos	

de	2.500g	no	nascimento,	seja	ele	pré-termo	ou	a	termo	com	retardo	do	

crescimento	intrauterino.

•	 Prematuridade:	quando	o	recém-nascido	completa	menos	de	trinta	e	sete	

semanas	de	gestação.	Situação	em	que	os	recém-nascidos	são	muito	frá-

geis,	por	não	terem	completado	a	maturidade	fisiológica	e	anatômica	de	

seus	órgãos	e	sistemas.	A	prematuridade	pode	ser	classificada,	de	acordo	
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com	a	idade	gestacional	e	o	grau	de	prematuridade	do	recém-nascido,	

em:	prematuridade	limítrofe,	prematuridade	moderada	e	prematuridade	

extrema.

•	 Além	disso,	o	tema	permitiu	evidenciar	que:

 – A	assistência	neonatal	se	desenvolveu	muito	nos	últimos	anos	e	hoje	

engloba	o	recém-nascido	e	sua	família.

 – As	unidades	neonatais	 sofreram	modificações	no	ambiente	 físico	e	

organizacional.

 – O	método	canguru	é	uma	forma	humanizada	e	eficaz	de	cuidar	de	

recém-nascidos	de	baixo	peso	ou	prematuros	e	de	sua	família.

Informação sobre a próxima aula

As	principais	intercorrências	do	período	neonatal	é	o	tema	que	finaliza	esta	

unidade,	sendo,	a	partir	disso,	discutida	a	próxima	unidade	temática:	Enfer-

magem	e	a	Saúde	Integral	da	Criança.

Respostas das atividades

Atividade 1

b)	 Estão	corretas	as	alternativas	1,	4	e	5.

Atividade 2

Você	poderia	ter	citado	três	dos	itens	a	seguir:

a)	 Avaliação	regular	 (o	 recém-nascido	precisa	ser	monitorizado	constan-

temente).

b)	 Proteção	 contra	 infecções	 (lavagem	meticulosa	das	mãos,	 esterilização	

de	todos	os	lençóis	e	equipamentos	usados	na	assistência	aos	neonatos	

e	afastamento	de	pessoas	com	doenças	infecciosas).

c)	 Cuidados	com	a	termorregulação	(o	recém-nascido	precisa	ser	mantido	

em	ambiente	térmico	neutro).
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d)	 Cuidados	com	a	pele	(sua	pele	tem	uma	maior	permeabilidade).

e)	 Prevenção	da	apneia	(sua	respiração	caracteristicamente	periódica).

f)	 Cuidados	com	a	nutrição	(o	recém-nascido	precisa	ser	alimentado	por	via	

e	em	quantidade	adequada).

Atividade 3

Ambiente	térmico	neutro	é	aquele	que	permite	ao	neonato	manter	uma	tem-

peratura	normal,	com	o	mínimo	de	consumo	de	oxigênio	e	gasto	calórico.

Atividade 4

A	apneia	 consiste	numa	 interrupção	da	 respiração	espontânea	por	20	ou	

mais	segundos,	seguida	por	bradicardia,	que	é	a	redução	anormal	no	ritmo	

respiratório,	e	mudança	de	cor.

Atividade 5

(V)	Embora	a	sucção	e	a	deglutição	estejam	estabelecidas	antes	do	nasci-

mento,	a	coordenação	desses	mecanismos	pode	não	estar	presente	nos	

recém-nascidos	prematuros,	o	que	aumenta	o	risco	de	aspiração.

(V)	A	alimentação	do	RNPT	não	deve	ser	iniciada	até	que	este	tenha	se	adap-

tado	à	vida	extrauterina,	que	pode	ser	evidenciada	pela	neutralidade	de	

temperatura,	respiração	normal,	boa	cor,	bom	tônus	e	bom	choro.

(F)	Considerando	que	a	alimentação	deve	ser	individualizada,	é	importante	

saber	que	as	necessidades	nutricionais	do	recém-nascido	variam	de	acor-

do	com	sua	etnia,	nacionalidade	e	sexo,	já	que	meninos	comem	mais	que	

meninas.

(F)	O	leite	materno	é	a	principal	fonte	de	energia	para	a	criança	após	o	nas-

cimento;	entretanto,	como	ele	não	coordena	a	sucção	com	a	deglutição,	

deve	ser	alimentado	por	mamadeira	ou	“chuquinha”.

(V)	Os	comportamentos	que	indicam	a	prontidão	do	RNPT	para	ser	levado	

ao	seio	materno	são	coordenação	da	sucção	com	a	deglutição,	sucção	

em	resposta	a	objetos	colocados	próximos	da	boca	e	estado	de	agitação	

antes	das	alimentações	e	sono	após	as	mesmas
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Atividade 6

A	criança	nascida	pós-termo	apresenta-se	comprida	e	fina.	A	pele	apresen-

ta	sobras,	principalmente	nas	coxas	e	nádegas,	como	se	ela	tivesse	perdi-

do	peso.	Apresenta	pouca	lanugem	e	pouco	vêrnix	caseoso.	A	perda	dessa	

substância	torna	a	pele	seca	e	descamada.	As	unhas	são	compridas	e	podem	

estar	manchadas	de	mecônio.	O	neonato	tem	bastante	cabelo	e	parece	estar	

em	estado	de	alerta.

Atividade 7

Porque	o	programa	estimula	o	aleitamento	materno	e	o	fortalecimento	da	

afetividade	entre	mãe	e	filho,	por	meio	do	contato	pele	a	pele.
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