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O CUIDADO DIFERENCIADO DA ENFERMAGEM 
COM A PELE DO NEONATO NA UNIDADE 
DE TERAPIA INTENSIVA

Michelle dos Santos Imbiriba Alves*

Resumo

O cuidado direcionado à pele do neonato deve ser primordial na Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal (UTIN), pois a pele consiste na barreira protetora do organismo contra agentes internos 
e externos. Como tal procedimento deve ser realizado pela enfermagem, objetivou‑se elaborar um 
plano de cuidado direcionado à assistência à pele do neonato numa Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal, com foco no conhecimento da anatomia e fisiologia da pele do neonato, na identificação 
de fatores de risco para a integridade da pele prejudicada e como diferenciar o cuidado com a pele 
do neonato pré‑termo. Para tanto, fez‑se estudo bibliográfico do tipo descritivo e exploratório, com 
abordagem qualitativa através de leitura criteriosa de artigos científicos, livros e páginas de web sites 
nas bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde, SciELO, LILACS (Literatura Latino‑Americana 
e do Caribe em Ciências Sociais e da Saúde), durante o período de maio a agosto de 2015. Esta 
pesquisa possibilitou a compreensão e descrição do cuidado da enfermagem com a pele dos neona‑
tos, constatando que o cuidado diferenciado da enfermagem deve ser realizado com eficácia, a fim 
de prevenir a lesão de pele, bem como diminuir o risco de infecção na UTIN.
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1. Introdução
O cuidado direcionado à pele do neonato deve 
ser primordial na Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal (UTIN), pois a pele consiste na barreira 
protetora do organismo contra agentes internos e 
externos (FONTANELE, 2012).

A pele é anatomicamente constituída por epiderme, 
derme e subcutâneo. A epiderme tem o estrato cór‑
neo e a camada basal. O estrato córneo é a camada 

mais externa da pele, bilaminar, formada por lipí‑
dios hidrofóbicos, ácidos graxos, colesterol e cerâ‑
micas, cobertos por um envoltório celular cornifi‑
cado rico em proteína e queratina (TAMEZ, 2013). 

Já a camada basal é composta por células cuboides 
sobre a membrana basal, que limita a epiderme da 
derme, sendo responsável pela constante renova‑
ção da pele. A derme é constituída de colágeno e 
elastina, nervos, glândulas sudoríparas e sebáceas. 
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O subcutâneo é formado de tecido conjuntivo gor‑
duroso (FONTANELE; CARDOSO, 2011). 

Quanto às funções da pele, a mais notável é ser a 
barreira entre o meio interno e externo, que previne 
a perda de água corporal na desidratação, absorção 
de substâncias químicas e infecção através da entra‑
da dos micro‑organismos na sua superfície, sendo 
também proteção contra traumas e radiação, ter‑
morregulação e sensibilidade (FONTANELE, 2012). 

O cuidado com a pele do neonatal é essencial, prin‑
cipalmente em recém‑nascido pré‑termo, ou seja, 
o bebê que nasce com idade gestacional inferior a 
37 semanas. Os principais cuidados referem‑se às 
propriedades da barreira da pele, a absorção trans‑
cutânea e a perda de água transepidérmica (FER‑
NANDES; OLIVEIRA; MACHADO, 2011). 

A barreira da pele tem sua função realizada pelo 
estrato córneo, que se torna maduro e atuante por 
volta de 34 semanas de idade gestacional (FER‑
NANDES; OLIVEIRA; MACHADO, 2011). A bar‑
reira epidérmica é ineficaz em neonatos pré‑ter‑
mo, pois possui poucas camadas de estrato córneo. 
Com idade gestacional abaixo de 30 semanas, ela, 
possivelmente, tem apenas duas ou três camadas, 
e, com menos de 24 semanas de idade gestacional, 
pode não haver estrato córneo (LUD et al., 1999 
apud CUNHA; MENDES; BONILHA, 2002). 

Segundo NANDA Internacional (2012), há fatores 
de risco para a integridade da pele do neonato: ra‑
diação, imobilização física, adesivos que arrancam 
os pelos, pressão, contenção, distermias, umidade, 
substâncias químicas, excreções, secreções, medica‑
ções e extremo de idade. Além de todos os procedi‑
mentos realizados ao se admitir os recém‑nascidos 
na UTIN, faz‑se necessário observar alterações que 
podem surgir na pele, analisando os procedimentos 
terapêuticos indicados, para não expô‑los a situa‑
ções que possa lesar sua delicada e sensível pele. 

 A preservação da integridade da pele é de extrema 
relevância durante o período neonatal, como cuida‑
do fundamental da Enfermagem. Deve ser prestado 
com a interação do bebê com a enfermeira, sendo 
feita avaliação comportamental e fisiológica, de for‑

ma integral, respeitando as suas vulnerabilidades, 
principalmente nos RNPTs, nos quais a pele é mais 
sensível (ROLIM; LINHARES; RABELO, 2008).

Este trabalho teve como objetivo elaborar um plano 
de cuidado direcionado à assistência de Enferma‑
gem à pele do neonato numa Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal, para conhecer a anatomia e fi‑
siologia da pele, identificar fatores que coloquem 
em risco a integridade da pele prejudicada e dife‑
renciar o cuidado com a pele do neonato pré‑termo.

A pele do neonato consiste na barreira protetora 
do seu organismo. Por ser sensível, frágil, anato‑
micamente imatura e de lenta adaptação ao meio 
extrauterino, torna‑se mais susceptível ao trauma. 
Porém, notamos que há muitos profissionais de 
Enfermagem que negligenciam o cuidado diferen‑
ciado com a pele do neonato, causando lesões evi‑
táveis. Logo, observa‑se a importância do cuidado 
de enfermagem direcionado à preservação da inte‑
gridade da pele do neonato.

2. Metodologia 
Desenvolveu‑se uma pesquisa bibliográfica do tipo 
descritivo‑exploratória, com abordagem qualitati‑
va. Segundo Fonseca (2002), a pesquisa bibliográ‑
fica é realizada pelo levantamento de referências 
teóricas já publicadas e analisadas por meio de ar‑
tigos científicos, livros, páginas de web sites, com o 
objetivo de coletar conhecimentos e informações 
prévios sobre a problemática visando solucioná‑la. 

Foram utilizados como critério de inclusão artigos 
publicado no período de 2002 a 2015, original e em 
língua portuguesa, nas bases de dados: Biblioteca 
Virtual em Saúde, SciELO, LILACS (Literatura 
Latino‑Americana e do Caribe em Ciências Sociais 
e da Saúde), revistas científicas de enfermagem e 
livros que continham informações sobre o cuidado 
com a pele do neonato. 

A coleta de dados foi realizada através de leitura 
dos artigos nas bases citadas e livros, com os se‑
guintes descritores: Cuidados de enfermagem; Pele; 
Recém‑nascido prematuro; Enfermagem neonatal; 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. A análise 
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foi realizada através da seleção dos artigos durante o 
período de maio a agosto de 2015, a partir da leitura 
criteriosa dos artigos e livros com o tema abordado 
para a elaboração da pesquisa.

3. Resultados e Discussão
Com a concepção de interesse bem definida, pro‑
grediu‑se para a etapa seguinte, que consistiu na 

seleção do campo adequado para a coleta de dados 
direcionada ao cuidado com a pele do neonato. 

Encontraram‑se 79 artigos, dos quais, após a lei‑
tura dos títulos e resumos, foram excluídos 68 por 
não estarem nas delimitações definidas na linha de 
pesquisa, contabilizando, ao todo, 11 artigos para 
serem analisados na íntegra. Estes foram fichados, 
como mostra o Quadro 1 a seguir.

Quadro 1. Fichamento bibliográfico dos artigos selecionados e analisados (continua)

Autor Título Publicação Ano Resultados 

Alcineide Mendes  
de Sousa et al. 

O cuidado de enfermagem 
com a pele do recém‑nascido 
na unidade de terapia inten‑
siva neonatal.

R. pesq.: cuid. 
Fundam 2011

Descrever o cuidado de 
enfermagem à pele dos RNs e 
as intervenções da equipe de 
enfermagem diante das lesões.

Bárbara Bertolossi 
Marta de Araújo  
et al. 

A enfermagem e os (des) 
cuidados com a pele do re‑
cém‑nascido prematuro. 

R. pesq.: cuid. 
Fundam 2012

A fisiologia da pele do recém‑
‑nascido e suas particularidades; 
os cuidados de enfermagem 
com a pele do neonato prema‑
turo: benefícios e malefícios. 
Fatores agressivos à pele do 
neonato e suas consequências. 
Medidas de promoção da inte‑
gridade da pele.

Christiane Pereira 
Martins; Carmen 
Elisa Villalobos 
Tapia. 

A pele do recém‑nascido 
prematuro sob a avaliação 
do enfermeiro: cuidado 
norteando a manutenção da 
integridade cutânea.

Revista Brasileira 
de Enfermagem – 
REBEn

2009

A importância do cuidado 
com a pele do recém‑ nascido 
prematuro, possibilitando  
não apenas a sobrevivência, 
mas a oportunidade de se  
integrar e desfrutar da vida  
com qualidade.

Fernanda Cavalcante 
Fontenele et al. 

Cuidados com a pele do 
recém‑nascido: análise de 
conceito.

Esc Anna Nery 2012

A associação com a prema‑
turidade e risco de infecção, 
relacionando‑se com as caracte‑
rísticas ao longo do tempo.

Fernanda Cavalcante 
Fontenele, Maria 
Vera L. M. L. 
Cardoso.

Lesões de pele em recém‑
nascidos no ambiente hos‑
pitalar: tipo, tamanho e área 
afetada.

Rev Esc  
Enferm USP 2011

Lesões de pele em recém‑nasci‑
dos internados em uma UTIN: 
mais presentes são os hemato‑
mas e a área mais afetada é a 
dos membros.

Juliana Dumêt 
Fernandes;Maria 
Cecília Rivitti 
Machado.

Prevenção e cuidados com a 
pele da criança e do recém‑
nascido.

An Bras  
Dermatol 2011

Os cuidados preventivos básicos 
que se devem ter com a pele 
dos bebês quanto à higiene, ao 
banho, ao uso de agentes de 
limpeza, a produtos tópicos e  
à sua toxicidade percutânea.
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Quadro 1. Fichamento bibliográfico dos artigos selecionados e analisados (conclusão)

Autor Título Publicação Ano Resultados 

Karla Maria 
Carneiro Rolim 
et al. 

Cuidado com a pele do re‑
cém‑nascido pré‑termo em 
Unidade de Terapia Intensi‑
va Neonatal: conhecimento 
da enfermeira.

Rev. Rene. 
Fortaleza

2008

A sistematização, a padroniza‑
ção das condutas profissionais e 
a construção de protocolos para 
assistência ao cuidado na pele 
do RNPT acarretarão redução 
do risco de lesão.

Karla Maria 
Carneiro Rolim 
et al. 

Atuação da enfermeira na 
prevenção de lesão de pele 
do recém‑nascido.

Rev. enferm. 
UERJ

2009

Os cuidados prestados para 
a prevenção de lesão na pele 
do recém‑nascido contribuem 
para minimizar os efeitos  
nocivos provocados pela  
hospitalização.

Louanna Silva de 
Macedo Adriano 
et al. 

Cuidados intensivos com 
a pele do recém‑nascido 
pré‑termo.

Rev. Eletr. Enf. 
UFG

2009

A prevenção de infecções e le‑
sões de pele dos RNPTs e sobre 
os cuidados essenciais com a 
pele dos recém‑nascidos.

Maria Luzia 
Chollopetz da 
Cunha et al.

O cuidado com a pele do 
recém‑nascido 

Revista  
Gaúcha de  
Enfermagem 

2002
 O cuidado de enfermagem vol‑
tado para a função da pele como 
barreira protetora do organismo.

Verônica Resende 
Ferreira;  
Lélia Maria 
Madeira.

Lesões de pele em recém‑
‑nascidos na Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal 
e a Assistência de Enfer‑
magem.

Rev. Min. Enf 2004

A necessidade de protocolos e 
educação continuada para uma 
assistência de enfermagem de 
qualidade. 

Fonte: Elaborado pelo Autor.

3.1 Anatomia e fisiologia  
da pele do neonato

A pele é anatomicamente constituída por epider‑
me, derme e subcutâneo. A epiderme tem o es‑
trato córneo e a camada basal. O estrato córneo 
é a camada mais externa da pele, bilaminar, for‑
mada por lipídios hidrofóbicos, ácidos graxos, co‑
lesterol e cerâmicas, cobertos por um envoltório 
celular cornificado, rico em proteína e queratina 
(TAMEZ, 2013). Já a camada basal é composta 
por células cuboides sobre a membrana basal, que 
limita a epiderme da derme, sendo responsável 
pela constante renovação da pele. A derme é cons‑
tituída de colágeno e elastina, nervos, glândulas 
sudoríparas e sebáceas. O subcutâneo é formado 

de tecido conjuntivo gorduroso (FONTANELE; 
CARDOSO, 2011).

Segundo Ferreira e Madeira (2004), a pele pos‑
sui inúmeras funções: a epiderme é revestida 
pela camada córnea constituída, basicamente, de 
queratina, com a função de proteger o organismo 
contra a perda de calor, dessecação, atrito e inva‑
são de micro‑organismos. Por meio de glându‑
las, tecido adiposo, terminações nervosas e vasos 
sanguíneos, a pele promove a termorregulação 
do organismo. A epiderme também armazena 
a melanina, que produz o pigmento e a prote‑
ge contra os raios ultravioleta. Atua também na 
formação de vitamina D pela ação dos mesmos 
raios, além de funcionar como “órgão” sensorial, 
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com propriedades imunológicas e de renovação 
(TAMEZ, 2013).

No neonato, a pele é mais fina (40 a 60%), menos 
peluda, mostra menos aderência entre a derme e 
a epiderme, e a equivalência entre o peso e a su‑
perfície do corpo é de até cinco vezes a do adulto. 
Entretanto, o problema é maior ao se tratar de neo‑
nato pré‑termo, ou seja, o bebê que nasce com ida‑
de gestacional inferior a 37 semanas, pois o estrato 
córneo é imaturo, induzindo à excessiva perda de 
água pela epiderme. Logo, torna‑se mais vulnerável 
à desidratação, ao desequilíbrio hidroeletrolítico, 
instabilizando a temperatura, o que causa o aumen‑
to da morbimortalidade (BRASIL, 2011). 

Considerava‑se, até pouco tempo, que a maturida‑
de da pele era obtida com 34 semanas de gestação, 
porém há estudos que dizem que a mesma se de‑
senvolve até 12 meses após o nascimento. A pele 
do neonato, ao nascer, passa pelo período de adap‑
tação ao meio extrauterino e, por ser fina e frágil, 
com pH neutro propício à proliferação microbia‑
na, necessita de cuidados intensivos para que seja 
efetiva essa adaptação (FERNANDES; OLIVEIRA; 
MACHADO, 2011).

Logo, como consequência das particularidades 
anatômicas e fisiológicas da pele do neonato que o 
tornam mais suscetível a lesões, é preciso preservar 
o seu papel de proteção e diminuir o risco infeccio‑
so (FONTANELE; CARDOSO, 2011).

3.2 Fatores de risco para  
a integridade da pele

Estudos destacam que a identificação dos fatores 
risco para a integridade da pele do neonato pela 
enfermagem é de grande relevância, pois, assim, 
podem‑se prevenir lesões e diminuir as suas con‑
sequências, como a sepse e infecções. A prematuri‑
dade constitui um desses fatores de risco, podendo 
ser agravada em função do nascimento antecipado. 
Portanto, quanto mais prematuro for o recém‑nas‑
cido, maior a imaturidade da pele e, consequente‑
mente, maior o risco de lesão (ARAÚJO et al., 2012).

O peso ao nascer também é um dos principais fa‑
tores de risco para lesão apontado por Rolim et al. 
(2009), pois, mesmo o neonato sendo a termo, ou 
seja, bebê que nasce com idade gestacional entre 
37 semanas e 41 semanas e seis dias, e se for pe‑
queno para a idade, terá um período de internação 
estendido e isto envolve uso de equipamentos e 
dispositivos, causando risco para lesão. 

São apontados por Tamez (2013) como fatores de 
risco para a lesão de pele: procedimentos invasi‑
vos, como punção venosa e arterial, tubos, sondas 
gástricas, uso de adesivos, cateteres vesicais, feri‑
das cirúrgicas, uso de medicamentos vasopresso‑
res, edema generalizado, entre outros. 

Ferreira e Madeira (2004) relatam que o sensor de 
oximetria de pulso, a manipulação excessiva e as 
dermatites são fatores de risco para lesão. Na ten‑
tativa de amenizar o dano causado aos neonatos, 
devem‑se realizar: rodízio com os sensores e tro‑
ca de fralda sempre que necessário, com a higiene 
correta do períneo e mínimo manuseio.

As alterações fisiológicas e os fatores ambientais 
são também fatores de risco para a integridade 
da pele do neonato, pois a adaptação com o meio 
extrauterino é necessária para sua sobrevivência. 
Assim, as condições do meio ao qual será exposto 
influenciarão na sua resposta fisiológica, sendo a 
pele a barreira que dá o suporte para a termorre‑
gulação, fator extremamente imprescindível para 
sua adaptação (FONTANELE; PAGLIUCA; CAR‑
DOSO, 2012).

3.3 Cuidados de enfermagem  
com a pele do neonato

Segundo Araújo et al. (2012), o cuidado de enfer‑
magem com a pele do neonato é de extrema im‑
portância, visto que há fragilidade e imaturidade 
anatômica e fisiológica. Vários estudos direcio‑
nados à enfermagem enfatizam a preservação da 
integridade da pele, principalmente para a preven‑
ção de infecções. Consoante a literatura, cerca de 
80% dos neonatos desencadeiam alguma lesão na 
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pele até o primeiro dia de vida, em especial, os pre‑
maturos (ROLIM et al., 2008).

Por se tratar da classe profissional de mais mani‑
pulação do neonato, através de procedimentos ha‑
bituais como banho, mudança de decúbito, manu‑
tenção de acesso venoso, troca de curativos e troca 
de fraldas — fatores de risco de lesões —, a enfer‑
magem deve colaborar ativa e pontualmente para 
a manutenção das funções vitais da pele (SOUSA 
et al., 2011). 

O papel do enfermeiro é extremamente necessário 
na UTIN, visto que ele se empenha durante as 24 
horas do dia nos cuidados ao paciente, atuando 
na adaptação do neonato à vida extrauterina por 
meio do controle da temperatura, umidade, luz, 
monitorização de sinais vitais, necessidades huma‑
nas básicas e, principalmente, na observação cons‑
tante do quadro clínico e no controle de infecções 
(ADRIANO; FREIRE; PINTO, 2009). 

O planejamento do cuidado ao neonato e sua exe‑
cução são atribuições da enfermagem. Entretanto, 
há necessidade de atualização de conhecimentos e 
habilidades através da educação continuada, para 
que o profissional alcance a qualidade em sua as‑
sistência. A educação continuada deveria ser regu‑
lar, com a troca de experiências entre toda a equipe 
(ROLIM et al., 2008). 

Logo, o cuidado com a pele do neonato deve ser um 
exercício diário na UTIN e isso inclui a manuten‑
ção da temperatura e umidade do ambiente, através 
das incubadoras, o posicionamento, o banho, fixa‑
ção ou remoção de adesivos para dispositivos e uso 
de emolientes (MARTINS; TAPIA, 2009). 

Rolim et al. (2008) apontam mais cuidados: mu‑
dança de decúbito, manter a pele higienizada e 
seca, utilização de hidrocoloides nas proeminên‑
cias ósseas e em áreas de fixação de sonda orogás‑
trica e tubo orotraqueal como barreira protetora 
da pele e preconizar a coleta de exames agrupa‑
dos, para reduzir repetidas punções. Araújo et al. 
(2012) justificam o uso do filme adesivo transpa‑
rente ou hidrocoloide nas fixações de dispositivos 

e cateteres, para evitar a frequência de trocas, pois, 
sem o mesmo, pode ser observada a evolução do 
sítio facilmente. 

Araújo et al. (2012) ainda trazem que os estudos 
relatam a necessidade de rodízio dos sensores com 
maior frequência, para evitar danos à pele e quei‑
maduras, tal como o uso de adesivo em neonatos a 
termo, onde são inseridos os sensores. Já Ferreira e 
Madeira (2004) estipulam o tempo de rodízio dos 
sensores de 2‑4 horas, pois sua temperatura pode 
chegar a 44ºC, ocasionando queimaduras. 

O exame da pele deve ser realizado de forma siste‑
mática pelo(a) enfermeiro(a), analisando as con‑
dições e fatores de riscos de lesões, sendo essencial 
avaliar o neonato pelo peso de nascimento, idade 
gestacional e textura da pele, buscando sinais de 
hiperemia, ressecamento, descamação, rachadu‑
ras, entre outras anormalidades, auxiliando, as‑
sim, na prevenção de problemas (TAMEZ, 2013; 
WONG, 2014; ROLIM et al., 2009). 

Quanto ao cuidado com a higiene corporal, sua 
ação é antimicrobiana e estética, proporcionan‑
do conforto aos neonatos. No primeiro banho, 
como nos demais, deve‑se checar se a tempera‑
tura está estável, utilizar água morna, recomen‑
dando‑se o sabão neutro, sem perfume e coran‑
tes. Deve‑se avaliar a necessidade do banho de 
acordo com o peso e a idade gestacional, a troca 
de fraldas quando necessário, higienizando a 
região somente com algodão e água (TAMEZ, 
2013; WONG, 2014). 

Os antissépticos, como o álcool a 70 % e a clorexi‑
dina, devem ser utilizados na pele dos neonatos 
de forma criteriosa. Portanto, após a realização do 
procedimento, é preciso limpar a pele com água, 
para diminuir o risco de absorção e irritabilidade 
da mesma, principalmente em neonatos prematu‑
ros (WONG, 2014). 

Desse modo, nota‑se que o cuidado diferenciado 
deve ser feito através da busca do conhecimento 
científico pela equipe de Enfermagem, traçar o 
planejamento do cuidado, visando à identificação 
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de riscos para a integridade da pele e intervindo 
para a redução de eventos perturbadores para os 
neonatos (ROLIM et al., 2008). 

O quadro a seguir foi elaborado e adaptado para 
um plano de cuidado de enfermagem específico 
para a pele do neonato.

Quadro 2. Plano de cuidado de enfermagem com a pele do neonato

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM: Risco de integridade da pele prejudicada relacionado a extremos de idade, 
radiação, fatores mecânicos e substância química (NANDA, 2012‑2014).

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

AVALIAÇÃO DIÁRIA DA PELE 
Avaliar a pele diariamente ou com maior frequência, buscar sinais como hiperemia, ressecamento, descamação, 
erupções e rachaduras.

Identificar fatores de risco para lesões de pele: idade gestacional, uso de adesivo e etc. 

Registrar alterações e intervir de acordo com os achados ou segundo solicitações médicas.

HIGIENE CORPORAL 
Estabelecer rotinas de banho, de acordo com a necessidade do neonato, como protocolo da unidade; 

Utilizar produtos de higiene com pH neutro, água morna e algodão; 

Higienizar diariamente os olhos, região oral, áreas de contato com fralda e de pressão;

Trocar as fraldas quando necessário; limpar com algodão umedecido com água e, se necessário, utilizar creme de 
barreira prescrito. 

USO DE EMOLIENTE 
Aplicar os emolientes sobre a pele ressecada, com descamação ou fissuras, se necessário.

ADESIVOS 
Utilizar somente fitas adesivas próprias para a pele sensível do neonato;

Reduzir o uso de adesivos o máximo possível; 

Considerar a utilização de barreiras de pectina sob os adesivos para proteção da pele; 

Trocar os eletrodos do monitor cardíaco somente quando não estiverem funcionando;

Remover cuidadosamente os adesivos, usar algodão embebido por água, óleo mineral ou petrolato. 

PREVENÇÃO DE LESÕES DE PELE 
Realizar mudança de decúbito a cada 2 a 3 horas, de acordo com o bebê;

Trocar a fralda com frequência, com água morna e algodão;

Utilizar adesivos semipermeáveis, microporosos e hipoalergênicos para fixação de dispositivos;

Trocar continuamente o oxímetro de pulso de local, para evitar queimaduras, em 2‑4 horas;

Aplicar adesivos transparentes para proteger os braços, cotovelos e joelhos de lesões por fricção;

Utilizar, ao realizar assepsia, solução clorexidine 0,5%, aplicando uma pequena porção, remover a solução imedia‑
tamente após o procedimento, limpando a área com água estéril.

PREVENÇÃO DA PERDA INSENSÍVEL DE ÁGUA 
Manter o recém‑nascido em incubadora;

Aplicar emolientes na pele à base de petrolato;

Manter a temperatura e o aquecimento na faixa normal; manter o ambiente térmico neutro.

Fonte: Adaptado de Tamez, 2013; Wong, 2014.
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3.4 Cuidado diferenciado com  
a pele do neonato pré-termo

A prematuridade, segundo Araújo et al. (2012) e 
reafirmada por Fernandes, Oliveira e Machado 
(2011), consiste em fator de risco relevante para 
a manutenção da integridade da pele do neona‑
to. Isso é agravado pelo grau de prematuridade, 
que, consequentemente, causa maior imaturidade 
e risco de lesão.

Os neonatos prematuros possuem a pele mais fina 
e gelatinosa, com pouca camada de estrato córneo, 
causando menor barreira de proteção externa. Logo, 
há um aumento da permeabilidade, que permite a 
absorção mais rápida de agentes químicos e tera‑
pêuticos tópicos. Com a limitada distinção entre 
epiderme e derme, eles estão mais susceptíveis a le‑
sões de pele por tirada de adesivos (TAMEZ, 2013).

A preservação da pele do recém‑nascido é muito 
importante durante os cuidados de enfermagem, 
principalmente em prematuros, pois ela representa 
uma importante barreira contra infecção e a perda 
de água (ARAÚJO et al., 2012). 

De acordo com Ferreira e Madeira (2004), as lesões 
de pele dos neonatos prematuros podem ser preve‑
nidas com a redução do manuseio excessivo. Vale 
analisar que os mesmos não apresentam demasia‑
das eliminações e necessidade de higiene constan‑
te. Quando for efetuada a mudança de decúbito, 
deve‑se observar a precariedade de tecido adiposo, 
muscular e estado nutricional e avaliar os riscos e 
benefícios para cada bebê.

Logo, para os neonatos prematuros, por terem 
mais suscetibilidade para contrair infecção pela 
sua anatomia delicada e imatura pele, nota‑se a ne‑
cessidade de uma equipe de Enfermagem treinada 

e atenta aos sinais e sintomas sutis, rápidos, de in‑
fecções (ROLIM et al., 2008).

4. Conclusão 
Este estudo possibilitou efetivar atualização bibli‑
ográfica e análise sobre o cuidado da enfermagem 
diferenciado com a pele do neonato. Notamos 
a suma importância do conhecimento da equi‑
pe sobre as peculiaridades anatômicas da pele do 
recém‑nascido, bem como intervenções aos fatores 
de risco que comprometa a sua integridade. 

É preciso ser traçado um plano de cuidado específ‑
ico para a pele do neonato, pois, assim, poder‑se‑á 
diminuir o risco de infecção na UTIN, já que vi‑
mos, através da literatura, que a pele é a barreira 
do organismo: se lesionada, abrirá porta para os  
micro‑organismos. 

A equipe de Enfermagem, por ter os profissionais 
que mais manipulam o neonato, deve desenvolver 
cuidados precisos no uso de adesivos, rodízio de 
oxímetro de pulso para evitar queimaduras, troca 
de fraldas, se necessário, mudança de decúbito, 
procedimentos invasivos, avaliação sistemática da 
pele, entre outros, além dos cuidados específicos 
com a pele do neonato prematuro, que é imatura, 
fina, extremamente sensível e de fácil absorção. 

Após a leitura e análise de literatura, concluímos que 
a equipe de Enfermagem — técnicos e enfermeiros 
de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal — deve 
ser conscientizada sobre o cuidado diferenciado 
à pele do neonato, por sua fragilidade, com con‑
hecimento de sua anatomia e fisiologia e medidas 
preventivas através da educação permanente desses 
profissionais. Cremos que, assim, a assistência será 
de excelência, pois diminuirá o índice de infecções.

CARE NURSING WITH DIFFERENTIAL NEONATE SKIN IN INTENSIVE CARE UNIT

Abstract

The care directed the skin of the newborn should be paramount in the Neonatal Intensive Care 
Unit (NICU) because the skin is the body’s protective barrier against internal and external agent. 
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As preserving the skin of the newborn must be performed by nurses aimed to to draw up a care 
plan directed nursing care the skin of the newborn in a Neonatal Intensive Care Unit, meet the 
newborn’s skin anatomy and physiology, identify risk factors for impaired skin integrity and dif‑
ferentiate the skin care of the preterm neonate. Bibliographical study of descriptive and explor‑
atory with qualitative approach through careful reading of scientific articles, books and websites 
web pages in databases: Virtual Health Library, SciELO, LILACS (Latin American and Caribbean 
Social Sciences and Health), from 2002 to 2015, and it enabled the understanding and description 
of the nursing care of the skin of newborns. It was found that the different nursing care should 
be carried out effectively in order to prevent skin lesions as well as decrease the risk of infection 
in the NICU.

Keywords 

Nursing care. Skin. Newborn. Newborn premature. Neonatal nursing. Of neonatal intensive care unit.
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