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Resumo

A manutenção da integridade da pele do neonato faz parte da rotina dos enfermeiros da Unidade 
de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN). O sistema tegumentar é a primeira barreira do recém-
-nascido (RN) contra infecções, portanto, a prevenção de lesões cutâneas mantém o equilíbrio de 
funções vitais no prematuro, além de reduzir as infecções e diminuir o tempo de internamento. 
O objetivo desta pesquisa foi analisar, em periódicos nacionais, quais os cuidados de enfermagem 
mais importantes na manutenção da integridade da pele do prematuro. Foi realizada uma revisão 
integrativa da literatura científica. Os resultados encontrados foram 12 artigos, dentre esses: 06 de 
estudos experimentais, 02 de revisão bibliográfica e 01 dissertação de mestrado. A análise dos arti-
gos demonstra que as principais causas de perda de continuidade da pele foram: utilização de dis-
positivos adesivos, lesões químicas, injúrias relacionadas à manipulação inadequada, necrose por 
pressão, ressecamento cutâneo e lesões relacionadas à distermia. Vários artigos relatam o banho 
como causa de lesões pelo uso de produtos químicos e o descontrole de temperatura. O enfermeiro 
deve propor estratégias para proteção, prevenção e tratamento da integridade da pele do bebê. 
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1. Introdução
A pele é o maior órgão do corpo humano e tem 
importantes funções, como termorregulação imu-
nológica, defesa contra toxinas e infecções, manu-

tenção da homeostase hidroeletrolítica, secreção 
endócrina e sensação tátil. Desta forma, a preser-
vação da integridade cutânea interfere diretamen-
te no metabolismo humano, especialmente nas 
crianças e recém-nascidos (SIQUEIRA, 2014). 
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Na hora do nascimento, há maturação da pele, 
ocorrendo a função de barreira e a acidificação da 
superfície da pele. Nos bebês a termo, o desenvol-
vimento do estrato córneo acompanha a função 
de barreira competente. A adaptação do neonato 
ao ambiente externo depende de alguns mecanis-
mos regulatórios versáteis, principalmente a acidez 
da superfície, gradiente de íons cálcio e ligantes/
receptores nucleares hormonais. A pele do recém-
-nascido (RN) possui menos camadas em relação 
à do adulto, consequentemente, a função protetora 
da pele é menos eficaz. Nos recém-nascidos pre-
maturos, a pele é mais fina e mal formada, depen-
dendo da idade gestacional ao nascimento, o que 
a torna muito suscetível a danos com ruptura da 
barreira protetora e aumento do risco de infecções 
sistêmicas, irritações, perda de elementos e entra-
da de toxinas e microrganismos (JACOMO, 2010; 
SIQUEIRA, 2014).

Assim, a epiderme do prematuro é muito diferente 
do RN de termo. O estrato córneo só começa a de-
senvolver-se a partir das 30 semanas de idade ges-
tacional (IG), é visível às 34 semanas, adquirindo 
a espessura definitiva às 40 semanas. Portanto, os 
prematuros com menos de 34 semanas de IG têm 
um maior risco para perda de calor, água, calorias, 
eletrólitos e proteínas. A epiderme do recém-nas-
cido prematuro (RNPT), após o nascimento, sofre 
maturação acelerada, com aumento da espessu-
ra da epiderme e do estrato córneo, tornando-se 
opaca e ictiosiforme3. Os neonatos pré-termos que 
são encaminhados às Unidades de Terapia Inten-
siva Neonatais (UTINs) necessitam de recursos 
materiais e procedimentos invasivos que fornece-
rão subsídios à sua sobrevivência. As práticas de 
cuidados com a pele realizadas diariamente nas 
UTINs incluem a manutenção da temperatura e 
umidade do ambiente, por meio de incubadoras, 
posicionamento, banho, lubrificação com óleos 
emolientes, uso de soluções cutâneas para antis-
sepsia, fixação ou remoção de adesivos para supor-
te à vida e aparelhos de monitorização, realização 
de procedimentos invasivos, como punções ve-

nosas ou arteriais (BATTAGLIA; LUBCHENCO, 
2008; KENNER, 2009; SIQUEIRA, 2014).

Na UTIN, o banho com sabonete é um procedi-
mento rotineiro e tradicional de higiene não justi-
ficado por evidências. Estudos têm mostrado que a 
rotina de banho pode trazer prejuízos à pele, devido 
à fragilidade da epiderme do prematuro. Por apre-
sentar um estrato córneo bastante fino, alguns agen-
tes químicos usados nos sabonetes podem causar a 
irritação da pele e absorção de substâncias tóxicas; 
além disso, o banho pode desencadear hipotermia 
e desestabilizar os sinais vitais do prematuro. A ab-
sorção de produtos químicos sofre influência da IG 
(quanto mais prematuro, mais facilmente ele absor-
verá os produtos), da superfície corpórea (os pre-
maturos têm superfície corpórea maior em relação 
aos RN a termo e aos adultos) e a ruptura da barrei-
ra cutânea (que pode ocorrer pelo uso de substân-
cias químicas). Nas UTINs, devem ser implemen-
tados cuidados especiais na higiene e conservação 
da pele, com o objetivo de prevenir agressões físi-
cas, mecânicas, químicas e infecções. Os produtos 
utilizados em crianças deverão seguir os seguintes 
critérios: ausência de efeitos irritantes, pH que não 
interfira com tanta intensidade na microflora, au-
sência de risco de sensibilização, ausência de toxi-
cidade por via oral, inalatória e percutânea (CALIL, 
2006; KENNER, 2009; FERREIRA, 1998).

Além do banho, os procedimentos técnicos, como 
punções ou monitoramento dos bebês que usam 
adesivos, são potencialmente danosos no momen-
to de sua retirada. Nos recém-nascidos com lesões 
em pele, traumas durante o parto ou doenças pode 
haver ruptura cutânea após procedimentos. A pele 
rompida torna-se porta de entrada para infecções 
(HAHN, 2001; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; 
WHALEY; WONG, 2012).

O manejo da integridade da pele do RNPT deno-
ta a valorização, pelo enfermeiro e sua equipe, dos 
detalhes inerentes nos cuidados prestados. O in-
teresse por essa temática surgiu durante a atuação 
profissional dos pesquisadores em um hospital de 
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referência em saúde da criança, onde foi observa-
da uma grande quantidade de lesões de pele nos 
recém-nascidos hospitalizados (DARMSTADT; 
DINULOS, 2000; DONICE, 2008; THOMAS, 
2004). 

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar, através 
da revisão de literatura, pesquisas relacionadas aos 
cuidados de enfermagem quanto ao cuidado da 
pele dos bebês prematuros. Como a manutenção 
da integridade do tegumento é fundamental para a 
sobrevivência do prematuro, há necessidade de pa-
dronização dos cuidados de enfermagem, tornan-
do possível a individualização do cuidado prestado 
à pele do prematuro.

2. Metodologia
Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa da 
literatura científica nacional. A revisão integrativa 
tem a finalidade de reunir e sintetizar resultados de 
pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, 
de maneira sistemática e ordenada, contribuindo 
para aprofundar o conhecimento do tema investi-
gado (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Para o delineamento desta pesquisa, foram segui-
das seis etapas: 

a | Seleção da questão norteadora; 

b | Definição das características das pesquisas 
primárias; 

c | Seleção das pesquisas que compuseram a 
amostra; 

d | Análise dos artigos; interpretação dos resulta-
dos; e

e | Exame crítico dos achados, com a seguinte 
questão norteadora: “Quais são os estudos que 
discutem sobre cuidado com a pele do recém-
-nascido”? 

Os critérios de inclusão para participar da pesqui-
sa foram artigos, teses e dissertações publicados no 

site da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), BIREME 
(Centro Latino Americano e do Caribe em Ciências 
da Saúde), LILACS (Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde) e LILACS dispo-
nibilizados como textos completos, em periódicos 
nacionais (português) no período de 2009 a 2015, 
por meio de busca em método integrado, utilizando 
os seguintes descritores: “Cuidado”, “Pele”, “Recém-
-nascido”, “Enfermagem” e “Prevenção”.

A coleta de dados ocorreu através do uso de um 
microcomputador conectado à rede internacional 
de computadores. Os artigos selecionados por meio 
das bases de dados citadas eram organizados em 
uma planilha no software Excel 2012 com os seguin-
tes conteúdos: título do artigo, autor, ano, periódico, 
objetivos, metodologia e principais resultados. 

Durante o primeiro levantamento de literatura, fo-
ram encontrados 143 artigos sobre o tema. A fim 
de triar os periódicos, realizou-se a leitura dos re-
sumos, sendo, após, selecionado o corpus do tra-
balho com as produções que condiziam com o ob-
jetivo da pesquisa, perfazendo uma amostra de 12 
artigos. Os artigos selecionados foram numerados 
e organizados, em seguida, foi feita uma leitura na 
íntegra, para, posteriormente, agrupá-los em cate-
gorias correspondentes aos enfoques. 

Apesar de o presente estudo tratar-se de uma pes-
quisa, este não apresentou a necessidade de apro-
vação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, uma vez 
que utiliza dados de domínio público presentes em 
base de dados na internet, não se tratando, portan-
to, de documentos que requeiram sigilo ético.

3. Resultados e Discussão 

A revisão integrativa de literatura, conforme os 
descritores utilizados, encontrou 09 artigos, predo-
minando os estudos experimentais (06), no perío-
do de 2010 a 2013, estudos bibliográficos (02), nos 
anos de 2009 a 2014, e dissertação (01), em 2012. O 
Quadro 01 mostra os artigos encontrados. 
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Quadro 1. Artigos encontrados na revisão sistemática de literatura (continua)

Autores Título Ano de  
Publicação Tipo de estudo Fonte  

de publicação

1 Gurgel, Eloah  
de Paula Pessoa

O uso da membrana 
semipermeável como 
proteção da pele do 

recém-nascido  
prematuro

2012 Ensaio Clínico
Biblioteca de  

Ciências da Saúde

2

Fontenele, Fernanda 
Cavalcante; Pagliuca, 

Lorita Marlena Freitag; 
Cardoso, Maria Vera 
Lúcia Moreira Leitão

Cuidados com a pele do 
recém-nascido: análise 

de conceito
2012

Estudo  
experimental

Revista Escola  
de Enfermagem  

Anna Nery

3

Adriano, Louanna 
Silva de Macedo; Freire, 

Izaura Luzia Silvério; 
Pinto, Juliana Teixeira 

Jales Menescal

Cuidados intensivos 
com a pele do recém-
-nascido pré-termo

2009
Revisão de  
Literatura

Revista Eletrônica  
de Enfermagem

4
Martins, Christiane 

Pereira; Tapia, Carmen 
Elisa Villalobos

A pele do recém-nas-
cido prematuro sob a 

avaliação do enfermei-
ro: cuidado norteando  

a manutenção da  
integridade cutânea

2009
Estudo  

experimental
Revista Eletrônica  
de Enfermagem

5

Meritano, J; Rolando, 
N; Solana, C; Miran-
da, A; Valenzuela, E; 
Guerra, J; Moretto, 

H; Gaidimauskas, A; 
Miragaya, J

Comparación de dos 
métodos para reducir  
la pérdida insensible  

de agua en recién  
nacidos prematuros  

de muy bajo peso

2009
Estudo  

experimental

Revista Hospital  
Materno Infantil  

Ramon Sarda

6
STADISKOSKI,  

Márcia Flavini da Silva; 
PERIN, Terezinha

O cuidado com a pele 
do recém-nascido  

prematuro
2010

Revisão de 
 Literatura

Enfermagem Atual

7

Carmen Gracinda 
Silvan, Scochi; Luciana 
Mara Monti, Fonseca; 
Adriana Moraes, Leite

Incentivando o vínculo 
mãe-filho em situação 
de prematuridade: as 

intervenções de enfer-
magem no Hospital  

das Clínicas de  
Ribeirão Preto

2010
Estudo  

experimental

Revista Latino- 
Americana de  
Enfermagem
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Quadro 1. Artigos encontrados na revisão sistemática de literatura (conclusão)

Autores Título Ano de  
Publicação Tipo de estudo Fonte  

de publicação

8

Rolim, Karla Maria 
Carneiro; Brito, 

Julianne de Oliveira; 
Chaves, Maria  
Moura Santana

Membrana semiper-
meável como fator de 

proteção para a pele do 
recém-nascido prema-

turo: adesão da  
enfermeira

2011
Estudo  

experimental
Enfermagem Atual

9

Javier Torres Mu-
nhoz; Mário Cézar 

Pires. Renato S. 
Procianoy

Cuidados com  
a pele infantil

2010 Atualização
I Painel Latino-Ame-
ricano de Cuidados 
com a Pele Infantil

Fonte: Dados dos pesquisadores 

Todos os artigos pesquisados mostraram que a pres-
tação da assistência de enfermagem de qualidade 
ao prematuro na UTIN está intimamente ligada ao 
conhecimento científico das funções da pele, sua fi-
siologia e principais injúrias que podem acometê-la.

Os artigos também evidenciaram que o cuidador do 
RN deve compreender o cuidado com a pele como 
uma barreira contra infecções, sendo a pele lesada 
um fator de risco para a entrada para fungos e bac-
térias, além de aumentar o consumo calórico devi-
do ao trabalho do organismo no reparo do tecido le-
sado (CUNHA; PROCIANOY, 2006; MACHADO; 
ARAÚJO; CHRISTOFFEL, 2005; MENDES, 2006).

Os periódicos pesquisados relataram a relação en-
tre a manipulação dos recém-nascidos e a preven-
ção de lesões epidérmicas. Assim, os cuidados com 
a pele do prematuro incluem a limpeza, hidratação 
e manipulação adequada, não podendo esquecer 
as funções sensoriais, de defesa e excreção (LO-
PEZ; JÚNIOR, 2007; SANTOS et al., 2007). As le-
sões de pele são importantes locais de colonização 
de microrganismos. Por ser o maior sistema orgâ-
nico do corpo, o cuidado com a pele é indispensá-
vel para as funções metabólicas corporais. A prin-
cipal função da pele e mais difundida é a proteção, 
devido a sua atuação entre os órgãos internos e o 

meio externo. O sistema tegumentar participa de 
várias funções vitais do corpo humano, em espe-
cial no prematuro, que está diretamente relaciona-
da ao equilíbrio hidroeletrolítico e de temperatura 
(DARMSTADT; DINULOS, 2000; HAHN, 2001; 
MARTINS; TAPIA, 2009; MINISTÉRIO DA SAÚ-
DE, 2006; SALOMÉ, 2007). Os cuidados dispen-
sados à integridade da pele do prematuro devem 
ser bem definidos e esclarecidos para toda a equipe 
envolvida na assistência ao bebê (MARTINS; TA-
PIA, 2009; SALOMÉ, 2007).

Observaram-se, em alguns artigos, injúrias rela-
cionadas à manipulação inapropriada, como po-
sicionamento inadequado, necrose por pressão, 
ressecamento cutâneo e lesões relacionadas à dis-
termia (DONICE, 2008; THOMAS, 2004; MAR-
TINS; TAPIA, 2009; SALOMÉ, 2007).

Alguns procedimentos rotineiros nas unidades de 
cuidados neonatais também podem causar lesões 
no tegumento do pré-termo. Destaca-se a utiliza-
ção de dispositivos adesivos para fixação de son-
das e cateteres intravenosos e lesões químicas5,10. 
É importante que o enfermeiro da UTIN formule 
protocolos bem definidos quanto ao uso de fixação 
de dispositivos, bem como as estratégias a serem 
utilizadas no momento da retirada dos mesmos. 
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Recomenda-se que os adesivos, curativos e fixações 
sejam removidos no momento do banho ou utilizar 
soluções emolientes, de forma delicada, no proces-
so de retirada (ADRIANO, 2014; ROLIM, 2013).

Nas lesões por substâncias químicas destacou-se o 
banho, devido ao uso de emolientes inadequados e 
ao descontrole de temperatura. Recomenda-se que 
o banho no RN deva ser dado após 6 horas do nas-
cimento, a fim de preservar o vérnix caseoso e pre-
venir hipotermia. No prematuro, o banho deve ser 
postergado até que o bebê esteja estável. Sabe-se 
que a hipotermia pode causar cianose, taquicardia 
e desconforto respiratório (ADRIANO, 2014; DO-
NICE, 2008; THOMAS, 2004; MARTINS; TAPIA, 
2009; ROLIM, 2013; SALOMÉ, 2007).

Os produtos utilizados para o banho do bebê de-
vem ser líquidos, livres de perfume, suaves, sem 
sabão, com pH neutro ou ligeiramente ácido, der-
matologicamente testados, que não causem altera-
ções no manto ácido protetor da superfície cutânea 

(GURGEL, 2012; MUNHOZ, 2010). 

Os cosméticos (perfumes, sabonetes, shampoos) 
devem ser específicos para cada faixa etária, res-
peitando as características próprias dos neonatos. 
Para os prematuros, deve-se evitar o uso de fra-
grâncias que são potenciais agressores cutâneos. O 
uso do álcool na pele dos neonatos deve ser feito 
com cautela, pois, por apresentar uma pele imatu-
ra, a absorção do álcool pela epiderme pode causar 
necrose hemorrágica no RN prematuro (GUR-
GEL, 2012). Além disso, alguns produtos cosmé-
ticos possuem álcool em sua composição, o que 
pode levar a queimaduras, principalmente, no RN 
de baixo peso. É importante salientar que, nos be-
bês prematuros, deve-se evitar ao máximo o uso 
de produtos com substâncias químicas, a fim de 
prevenir dermatites de contato (ADRIANO, 2014; 
FERNANDES et al., 2011; GURGEL, 2012; MU-
NHOZ, 2010; ROLIM et al., 2013).

As lesões na pele do neonato prematuro aumen-
tam o risco de infecção, especialmente em bebês 
internados em UTIs. A infecção relacionada à as-

sistência à saúde é uma das principais causas de 
morbimortalidade em prematuros de muito baixo 
peso2,3. Além das infecções, que expõem o bebê 
a aumento do tempo de internação, as soluções 
de continuidade são geralmente dolorosas para o 
prematuro. O extravasamento de medicações for-
mando queimaduras é também um importante fa-
tor para a entrada de microrganismos oportunis-
tas (FERNANDES, 2011; FERREIRA; MADEIRA, 
2012; SOUSA, 2013).

 As lesões cutâneas no RN podem ser por pato-
logias dermatológicas congênitas (por exemplo, a 
Doença de Conradi ou Bebê de Arlequim), toco-
traumas (uso de fórceps) ou infecções (impetigo). 
Independentemente da etiologia, o enfermeiro 
deve estabelecer estratégias de prevenção e trata-
mento que serão definitivas na evolução das com-
plicações das lesões (SOUSA, 2013).

O ressecamento da pele foi um dos problemas le-
vantados pelos artigos, que acomete bebês, espe-
cialmente os pós-termo e ictéricos. O ressecamento 
cutâneo ocorre pelo processo natural de renovação 
epidérmica. A utilização da membrana semiper-
meável é uma alternativa para evitar o ressecamen-
to da pele e as perdas insensíveis, mantendo satis-
fatórios os níveis hídricos do neonato (GURGEL, 
2013). Uma alternativa para tratar o ressecamento 
cutâneo é a utilização de soluções oleosas minerais 
que também potencializam a função de barreira da 
pele. As substâncias oleosas reduzem as perdas in-
sensíveis, protegendo a pele do RN prematuro, fa-
vorecendo ainda a cicatrização de lesões cutâneas 
superficiais (GURGEL, 2012; FERNANDES et al., 
2011; MUNHOZ et al., 2010).

4. Conclusão
O sistema tegumentar do recém-nascido prematu-
ro é submetido a uma adaptação forçada ao am-
biente extrauterino. Essa característica torna a pele 
do pré-termo mais frágil, sendo necessário que o 
enfermeiro tenha cuidados especiais para man-
ter a integridade cutânea do bebê. Além disso, o 
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prematuro tem uma função de barreira deficiente, 
tornando sua pele mais propensa à entrada de mi-
crorganismos patogênicos. 

Dessa forma, é importante que a assistência de en-
fermagem ao prematuro considere a manutenção 
da integridade da pele do bebê. O enfermeiro deve 
propor estratégias e implantar ações que promo-
vam proteção, prevenção e tratamento adequado à 
preservação da pele do neonato. Após a realização 
desta pesquisa, observou-se que são necessários 

mais estudos experimentais quanto aos procedi-
mentos, produtos e substâncias que não sejam pre-
judiciais à saúde epitelial do recém-nascido. 

O enfermeiro deve buscar em sua prática profissio-
nal a excelência no cuidado e qualidade na assistên-
cia, mantendo o compromisso de que foi imbuído. 
A literatura nacional necessita de outras pesquisas 
que contribuam para a assistência de enfermagem 
referente aos cuidados com a pele.

NURSING CARE IN SKIN INJURY PREVENTION IN NEWBORN PREMATURE

Abstract

The maintenance of the newborn’s skin integrity is part of the routine of nurses in the Neonatal 
Intensive Care Unit (NICU). The integumentary system is the first barrier of the newborn (NB) 
against infections, thus preventing skin lesions maintains the balance of vital functions in prema-
ture and reduce infections and decrease the length of stay. The objective of this research was to 
analyze, in national journals, which the most important nursing care in maintaining the premature 
skin integrity. A integrative review of scientific literature was carried out in the modality called 
integrative review. The results were 12 articles, among these was found 06 experimental studies, 
literature review 02 and 01 dissertation. Analysis of the products showed that the main causes of 
loss of continuity of the skin were the use of adhesives devices, chemical injuries, injuries related to 
improper handling, pressure necrosis, skin dryness and related injuries distermia. Several articles 
reported the bath as a cause of injury by the use of chemicals and the temperature uncontrolled. 
Nurses should propose strategies for protection, prevention and treatment of baby skin integrity.
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