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“Quando olhamos para uma semente, podemos vê-la 
simplesmente como uma semente, ou ir um pouco além; 
uma flor, um fiuto ou uma árvore 
O Ser Humano é uma sem_ente em potencial, que poderá se 
tomar uma floresta, no entanto, acredimrgíflestir, 

cultivar e valorizar. z 

-

i 

_ ›. ,zu 
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Que possamos marcar á nossa GERAÇAO, gerando < 

- wir. 
z -:¡“¡:= 

'J' 

novas ações que levem ao procefs_§S§*'de transformação das 
, ._ .. ;á 

¡_. 

sementes existentes ao nosso redor !!l!” 
Ê4 

(Autor desconhecido)
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Trata-se de uma proposta unidade curricular do 

curso de graduaçao -ekenfemtagem da berçário do Hospital 

Infantil Joana de Gusmão com neonatos médico cirúrgicas e 

suas famílias, orientada pela t de Madeleine 

Leininger. As autoras desenvolveram o processo acomodando 

ou repadronizando o cuidado popular X cuidado questoes como 

vínculo, aleitamento matemo, fenômenos do puerpério, do cuidado e alta. A 
técnica de oficinas também foi utilizada com as mães-puérpieras para trabalhar o cuidado 

popular frente a questões do cuidado ao neonato. Voltou-se também para aidentificação de 

necessidades na área de formação técnica e humanística da equipe de enfermagem, 

buscando soluções conjuntas. A valorização do cuidado culturalš permitiu que se 

evidenciasse práticas com necessidades de repadronização, em especial, aquelas 

relacionadas ao puerpério e ao cuidado do neonato, tais como: só lavar a cabeça 40 dias 

após o parto, uso de azeite e mangerona, além do uso da faixa no coto umbilical. Por outro 

lado percebeu-se maior aproximação do cuidado popular e profissional nas questões de 

cuidado com as mamas e métodos de anticoncepção. O período de intemação do bebê, está 
permeado de condiçoes estressoras para a mãe-puérpera e família que varia decorrendo da 

intercorrência clínica do bebê e soma-se a fenômenos puerperais, afastamento do domicilio, 

isolamento da mãe-puérpera e bebê do restante da família, mantidas por normas do 

.t .â¿. 
berçario. Assim, quando a mulher tem oportunidade dg expor-se, emergem;~eras 
necessidades emocionais não atendidas. Conclui-se que o enfeiëmeiro deve buscar¡¿evi " 

ciar 

aquelas necessidades do neonato / mulher e família que emergem do contexto cultural 

durante a intemação do bebê. Assim a intemaçao pode se constitviztii-fínum momento rico de
Ã 

aquisição e reformulação de condutas em saúde que direcionarão o cuidadëšda criança para
a 

os caminhos desejados: um crescimento e desenvolvimento saudável e feliz, em ;fa:milia_
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` ' :*_~"Íz A area escolhida paf`aazdç_$envolvim,e_ 
' projeto' ' W* tencial da disciplina 

Enfermagem Assistencial Aplicada, da VIII un J urricular dqë 
_ 

so de Graduaçao em 
Enfennagem, foi a que envolve o neonato com i_C0 cirúrgicas e sua 

p W, , . 

_, 

família. . 

Foi eleito o berçário de neonatologia do Hospitalifinfantil Joana de Gusmão (HIJG) 
por haver identificação das acadêmicas com o mesmo e para consolidar experiências de 

2' 

cuidado, uma vez que o curso de graduação ofereceu poucas oportunidades de trabalhar 

com esta clientela. A escolha foi influenciada tambémz pelo Tato dd Hospital Infantil ser 
referência estadual na área de internação pediátrica, possuindo um vasto campo para o 

trabalho da enfermagem. 

Adotamos como foco central o recém nascido com intercorrências médico cirúrgicas 

por acreditarmos que, apesar de terem muitas potencialidades, necessitam de cuidados 

profissionais especificos, devido ao comprometimento do seu estado de saúde. O recém 
nascido deve ser considerado em toda sua individualidade, pois tem necessidades próprias 
que variam em intensidade e expressão, bem como a maneira de reagir frente à dor e ao 
prazer (PIZZATO, 1988). 

A

_ 

Assim procuramos abranger também a puérperage sua família, pois acred~s que ,, __ ,_ 1. 

; , estes estão intimamente ligados. De acordo com MARLOW (1973), o enfermeir ,- ais do 

que qualquer membro da equipe multiprofissional, tem importante papel na ajuda a familia 

na adaptação às situações decorrentes da chegada do nascido, à doença e 

hospitalização. 

Consideramos ainda que um componente essencial do papel da enfermagem envolve 
o relacionamento com os pais e família do neonato. Como as fases iniciais da ligação estão

6



se desdobrando durante fica em uma posição vulnerável à 

medida que os membros relacionamento com o bebê. A 
.EQ _ . . enfermagem neonatal a_]§_tda os pais e a apreciar seu filho em um 

. . . f* . fi ~ t ambiente desconhecido e envolvido ›z-zp 
_ 

fr; onde e o carregar sao as vezes 
..¿, _.. .› 

___‹_:h`_, 

de dificil alcance (KLAUS & FANAROFF, l 

A maioria das gwes termina com T ` 

, 

nto de umagíiança normal, que não 
~ ¬ 

z:1:í;¿. 
*;='-9;, 

exigirá cuidados especiais. Entretanto, alguns ascidos apiëššntam condições que 
. 

' 

f =_z¿zf==. _. -«P rg; 

exigem cuidados hospitalares. Talflfato leva ,, 
V› dos pais seu pequeno bebê, 

sendo então necessário, dentre outros, a assistênci ._ enfennageri`1ë,};¿Í., ando a adaptação 
psicológica e cultural a esta nova realidade o que poder) r so lento e doloroso. 

Segundo PENA E AGUIAR (1990) citados por II ~' (1996), a passagem 
bem sucedida por essa fase é um pré requisito para a aceitação completa da criança e o 
planejamento racional do seu fiituro, uma vez que os primeiros momentos na vida deste 
recém nascido sao decisivos na sua evolução futura. 

Com o nascimento, o neonato passa por uma complicada transição da vida intra- 
uterina para a extra uterina. Embora a maioria dos neonatos passem por esta adaptação sem 
dificuldade, para o neonato com intercorrências médico cirúrgicas os primeiros dias podem 
representar um período crítico. Uma das principais causas de mortalidade perinatal é a 

prematuridade, respondendo por 75% dos casos. Em geral, a taxa de mortalidade para 
qualquer grupo de idade gestacional aumenta à medida que o peso de nascimento decresce 
(KLAUS & FANAROFF, 1995). 

As causas de morte entre os neonatos grandes para a idade gestacional, estão em 
grande parte relacionadas com o tipo de retardo de crescimento que a criança sofreu. Os 

.;¡`.z 

neonatos grandes para a idade gestacional, assimétricos, morrem principalmente deéèäfiida, 
pneumonia por aspiração ou complicações e, persistência do tipo fetal de circulação. que 

tiveram o crescimento retardado de início precoce (simetricamente), morrem em 
conseqüência de malformações e problemas de imaturidade. *

_ 

As malformações congênitas, por trazerem um aspecto desagradávdlíà aparência do 
bebê e criarem uma expectativa de morte do recém nascido, também afetam e- muitas vezes 
afastam a familia do contato com o bebê. Estas podem ser definidas como anomalias

7



estruturais presentes ao a desenvolvimento defeituoso 

(MARCONDES, 1992). Os sempre pequenos devido à sua 

idade gestacional, portaäto com Isso sugere uma relação de 

causa e efeito entre esses de um único que condicionaria a 

deformidade e o retardo de crescimento 980). 

As maiores anoflfa-s são de estética, resultando 

com freqüência em perturbações menores apresentam essas 

características, mas muitas vezes ~s`ervem à igmaiores, ou podem 

associar-se à deficiência mental. 

São exemplo de malformações menores o préfiareš, orelhas de baixa 
implantação, apêndice degitiformes, clinodactilia, o em ogiva e artéria 

umbilical única. 

São exemplos de malformações maiores a cardiopatia congênita, lábio leporino, 

fissura palatina, pé torto, espinha bífida, luxação coxofemural, hérnia/ diagragmática, 

extrofia de bexiga e focomelia (MARCONDES, 1992). 
As causas das malformações são pouco conhecidas e em geral as causas são 

conhecidas em apenas 20% dos casos. Quando se identifica um fator etiológico muito 
provável (por exemplo a rubéola, a talidomida ou a aminopterim), em geral se desconhece o 

mecanismo de ação. Três grupos de fatores são conhecidos: as anomalias cromossômicas, 

as mutaçoes genéticas e os vários fatores fisicos, químicos ou de outra natureza, agindo 

durante a vida intra uterina. 

Existem alguns estudos na área de neonatologia que merecem serem salientados, 

como BOEHS, MONTICELLI e ELSEBN (1989), que trabalharam com “a percepção das 
mães sobre os cuidados a serem prestados à criança noâjprimeiro mês de vidafläinda 
“mulheres falando sobre suas crenças e práticas no cuidado ao coto umbilicahdo ,cém 

nascido” (p. 36-42,l99l). Este último, a partir de uma pesquisa realizada em uma 

matemidade de Florianópolis, abrangendo primiparas, multípiatáfisi e familiares, onde 

recomenda que, antes de qualquer orientação, deve-se considerar as pessoais mais próximas 
2' 

que ajudam as puérperas, ouvindo o que as mesmas pensam sobre o assunto e; quais suas 

crenças e práticas.
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A partir do neonatal participa de uma 

variedade de funções essenciais? recém-nascido, da mãe-puérpera e 

da familia no período daginternação. 

A humanização da atenção fvéíz» .Asa 0 bem emocional e social da .zv .^ »f.'.~. 

criança inserida em seu habitat. Visa o pl'enoT"_ 'imento dos pais a criança real 

e não a idealizada (S~O, 1994). _

A 

Entendemos que e necessario o respeito erentes pois cada família 
_ . 

.›¿*"~'"`§f " ' 

possui crenças e valores que nortetamfêo eu neonat‹)f;;~¿¿à:;;- 
zu.. › ¿.-z ¬-. › . .tiríi 

T Q. .

_ 

E
~ 

2. DEFININDO OBJETIVOS 

Previram-se como objetivos deste trabalho de prática assistencial aplicada: 

2.1. Objetivo Geral 

Desenvolver o cuidado de enfermagem ao neonato com intercorrências médico 

cirúrgicas, puérpera e familia, em uma unidade neonatal, com base na Teoria do Cuidado 

Transcultural: Diversidade e Universalidade de Madeleine Leininger.

Q 

2.2. Objetivos específicos ~ 

»_ 

l. Ampliar e consolidar conhecimentos e habilidades deštrabalho com a equipe de 

enfermagem e no cuidado ao neonato no berçário , ._ 

2. Conhecer a família em aspectos do seu contexto cultural (cíšnças e valores), 
ambiental e social (religião, educação, aspectos econômicosÍ",* especialmente

9



aqueles ligados aleitamento materno, fenômenos 

puerperais, 

Identificar aszäreas em nao universalidade e diversidade 

cultural e tem enfermagem 
Planejar e implementar no sentido de manter, 
adaptar ou zrwomzar 0 e familia em especial 
frente a questiõescomo vínculo, matemo, do puerpério, 
dependências do cuidadèfië alta. _ 
Avaliar os beneficios do cuidado para a dos cuidados de 

enfermagem. 

Identificar necessidades de formação técnica 
äe istica da equipe de 

enfennagem, relacionadas com as atividades do berçário e buscar soluções 

conjuntas.

9
1

› 

..¡¡
, ,,

E 

Ê.
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Escolhemos a teoria do ‹zCuid,ahdo Universalidade de 

Leininger, para nortear este trabalho, por sua família estao 

inseridos em um contexto cultural que influencia 
Madeleine Leininger é graduada em Enfermagem Anthony”s School 

of Nursing, em Denver, Bacharel em Ciências (l950), mdštre em Enfermagem (1953) e 

Doutora em Antropologia (1965). 
Leininger vivenciou na década de 50 um “choque cultural” enquanto trabalhava em 

um lar para orientação de crianças, onde concluiu que as diferençasfde comportamento 
entre as mesmas possuíam uma base cultural. ldentificou uma ausência de conhecimento das 

culturas das crianças como o elo que faltava à enfermagem para que compreendesse as 

variações no cuidado aos clientes. Segundo GEORGE (1993), essa experiência levou-a a 

tomar-se a primeira enfermeira profissional no mundo a obter um doutorado em 

antropologia e levou ao desenvolvimento do novo campo da Enfermagem Transcultural, 

como um subcampo da Enfermagem. 
Segundo GEORGE, 1993 (p.286) “Leininger construiu sua teoria de enfermagem 

transcultural com base na premissa de que os povos de cada cultura não apenas são capazes 

de conhecer e definir as maneiras através das quais eles experimentam e percebem seu 
“=* 

cuidado de enfermagem, mas também são capazes de relacionar essas experiàçias e
Q 
,x 

percepções às suas crenças e práticas gerais de saúde.” Â 

Em 1985 publicou sua teoria, em 1988 e l99l, ampliou explicações 

acerca de suas idéias, salientando que as definições apresentadas são orienäações provisórias 

passíveis de modificações à medida que a cultura é estudada (GEORGE, l9i93).

ll



A enfermagem 1978), tem como foco o estudo da 

análise comparativa de no que diz respeito ao 

comportamento relativogao enfermagem, assim como aos 

valores, crenças e padrões de e doença. O objetivo é 

desenvolver um corpo de conhecimento capaz de possibilitar a 

prática do cuidado dewrmagem (GUALDA & 
HOGA, 1992). 

Leininger deu à sua teoria ea nome Diversidade e 

Universalidade e representa-a no Modelo do Sol que tem de auxiliar o 

estudo de maneira a mostrar como os componentes da 0 estado de saúde 

dos individuos, famílias, grupos e instituições, bem como a eles, numa 

cultura. O modelo possui quatro níveis que são: I' 

Nível I engloba o sistema social e a percepção do mundo sob três perspectivas: 

micro - estudos de pequena escala, ou seja, indivíduos dentro de determinada cultura; média 

- estudos em escala um pouco mais ampla de fatores complexos, numa cultura especifica, 
macro - estudos em larga escala de várias culturas. Os dados incluem o significado, os 
atributos e a natureza do cuidado (GEORGE,l993). 

No nível II, são estudados o cuidado e a saúde dos indivíduos, famílias e culturas no 
contexto de um sistema de saúde, em busca de seus significados e suas expressoes. 

No nível III, são estudados os sistemas profissional e popular, na busca de 

características e aspectos específicos de cada sistema, com a finalidade de serem 

determinadas as áreas de semelhanças e diferenças. ›

z 

O nível IV é utilizado para que seja desenvolvido um tipo de cuidado de 

enfermagem congmente com as culturas e por estas Yzjalorizado. (LEINING]ãã`apud 
GUALDA & HOGA, 1992). _. 

_ 
,‹ .K 

No nivel IV encontra-se decisões e ações de cuidado em» enfermagem: preservação 
cultural do cuidado, acomodação cultural do cuidado e repadronizfaëão do cuidado. É nesse

E 
in 

nível que ocorre o cuidado de enfermagem. 5%,

12



Esses três modos do cuidado em enfermagem 

que melhor se adaptar à cultura assim, o estresse cultural e o 

potencial para o conflitzoiíentre (GEORGE, 1993). 
segundo PATRÍCIO, 1 LEn×11NGER nâo propõe 

explicitamente um processo de enfermagem. para o levantamento de 

dados e para a intewenäde enfermagem. 

3.1. Pressupostos básícds da '“ 

r ao passar do tempo, 

através de sua capacidade de prestar cuidado ao outros, .áie Pas idades, em vários 

ambientes e de muitas maneiras (LEININGER apud GEORGE, 1993); 

- Os seres humanos são seres culturais e 

- Todos as culturas possuem práticas de cuidado de saúde profissional e populares 

(LEININGER apud GEORGE, 1993); 
Nao pode haver cura sem cuidado, mais pode haver cuidado sem cura 

(LENINGER apud GEORGE, 1993), 

ø I 

- O cuidado, as manifestações, os processos, os valores e as crenças de enfermagem 
transcultural precisam ser explicados de maneira sistemática e cientifica com bases 

humanisticas (LEININGER apud GUALDA & HOGA, 1992). ç 

- O cuidado de enfemagem terapêutico ou eficaz é, na maioria das vezes, 

culturalmente determinado e embasado e pode ser culturalmente validado (LEININGER 

apud GUALDA & HOGA, 1992); . 

- As culturas têm seu modo peculiar do comportamento relativo ao cuidado, que é 

_ 
'fi_~. 

geralmente conhecido pelos integrantes da própria›â_;.cultura, mas freqüenäriente 

desconhecido por enfermeiras com bagagem cultural diferente (LEININGER Lapud 
GUALDA & HOGA, 1992); L

V 

- A essência da enfermagem é 0 cuidado: a essência da enfešfiiagem transcultural é o 
. 

_A¿ 

cuidado a individuos de diversas heranças culturais (LEININGER apiid GUALDA & 
HOGA, 1992); ~
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- Os processos, enfermagem transcultural variam de 

acordo com a estrutura social relaçao à sua história cultural, com 
seus contatos e sua açišlturação apud & HOGA, 1992), 

..;›¡_z _, _ _ 

- As formas simbólicas do É .Mermagem respectivo significado estão 
. . . , K 5* . . - z - intimamente relacionados as normas e cren'¿ : rais, que estudo sistematico 

(LErN1NGER apud GUALDA & HOGA, 199"2°ÊÃ 
e representam modazliw importantes na¿,f,.% 'nsão e determinados grupos. 

3.2. Conceitos básicos da Teoria da i ersalidade cultural 

do cuidado _ ,, 

'i 

Vários conceitos relevantes da Teoria da Diversidade e Universalidade Cultural do 
Cuidado de Leininger, escolhidos para orientar nossa prática, foram adaptados por nós 

visando sua aplicação ao cuidado do neonato com intercorrências médico cirúrgicas e 
âz 

família. Sendo assim, o que se apresenta a seguir são as adaptações procedidas nos 

conceitos a saber: 

SAÚDE - Um estado de bem estar, culturalmente definido, avaliado e praticado e 

que reflete a capacidade que 0 neonato e sua família possuem para realizar ,suas atividade 
cotidianas, de uma forma culturalmente satisfatória. 

CULTURA - São os valores, crenças, normas e práticas de vida que a família do 
neonato possui e que são aprendidos, partilhados e transmitidos, que orientam o 

pensamento, as decisões e as ações, de maneiras padronizadas. 

CUIDADO - Ações relacionadas com a prestaçãofde auxílio, apoio ou ~ação 
prestado ao neonato e sua família, com necessidades evidentes ou antecipadas (teme orar 

ou aperfeiçoar uma condição ou vida humana. `

z SER HUMANO - “E um ser que vive num ambiente e sócio-cultural. Tem 
valores e significados próprios de saúde, doença, necessidades de cuidadišââ Ele se situa na 

familia que faz parte de um sistema de parentesco. Este homem atravessa fases de
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desenvolvimento, sendo na estrutura social que lhe 

conferirão tarefas” (LEI 

NEONATO um ser de se num ambiente fisico e sócio- 1... 

cultural. Situa se na família; possui ambiente que o cerca e por 

algum motivo, seja genético ou adquirido, 
VALORES O~S - “Forças ou dão significado ao 

pensamento, às decisoes e às ações de individuos que se mantém 
numa mesma cultura por certowperiodo de apud GUALDA & 
HOGA, 1992). 

FAMILIA - Indivíduos que possuem crenças e ligados por um sistema 
de parentesco consangüíneo ou não, e que formam um de ifívio baseado em seus 
valores culturais. " 

ENFERMAGEM - Profissão que tem como base o cuidado, que envolve o contexto 
e o processo de ajuda a individuos de diferentes orientações culturais ou de estilos de vida 
específicos, dentro de determinada cultura (Baseado em LEININGERS apud GUALDA & 
HOGA, 1992). 

CUIDADO POPULAR - Cuidado prestado à indivíduos baseado nas crenças e 

valores de um determinado grupo. 
CUIDADO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM - Cuidado prestado por um 

profissional formalmente preparado, que leva em consideração as crenças e valores dos 
indivíduos. 

DIVERSIDADE CULTURAL DO CUIDADO - “Variabilidade do significado dos 
padrões, valores ou simbolos que envolvem o cuidado” (LEININGER apud GUALDA & 
HOGA, l992, p. 76). ~_- 

.z9¿'% ¢.› 

UNIVERSALIDADE CULTURAL DO CUTDADO~- “Uniformidade eultu al do 
significado dos padrões, valores ou símbolos que envolvem o cuidado” (LEININGER apud 

i .››› GUALDA & HOGA, 1992, p. vó). 
CONTEXTO DE CUIDADO E CURA E SISTEMA DE SAÚDEÍÊ A fatalidade de 

g; 

experiencias ou o ambiente no qual o indivíduo se encontra, em situaçoes diversas,

15



incluindo os sistemas e 

outras. Dentro do sistema de 
- Sistema popiíllar 

práticas tradicionais de cuidado 
- Sistema profissional: serviços 

interdependentes, ofereäps por 
GUALDA & HOGA, 1992). 

«.›, 

**-'H r
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procuram cuidar e tratar de 

às pessoas com base nas 

organizados e 

(LEININGER apud 
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Abordamos a seguir algurryeirias ' ara a do estágio a que 
_ 

.wk .A _* 

A 

L zkai. Ã 
nos propusemos ou seiami processo de nascer o ' 

j 
A 

ando o bebe? chegada do bebe e 
- . . . *, ` zw.. .:.~›;3< A 

sua problematica de saude; a mulher em seu puerpenoâff fanähg -o bebe permanece 
.._'z¡'r¿§' , 

no berçán`o com problemas médico cirúrgicos e a enfeäaigem - 
. uidado da família do 

recém nascido com intercorrências médico cirúrgicas. 

4.1. O processo de nascer ou esperando o bebê 

Para BEHRMAN (1994), é durante a gestação, enquanto o processo embriológico 
está ocorrendo in útero, que a futura mãe e o pai estão sofrendo importantes mudanças 

emocionais. A mãe desvia gradualmente sua atenção do ambiente externo para os 

acontecimentos dentro do seu corpo. Assim, mais demandas são colocadas sobre o pai para 

satisfazer as necessidades emocionais da mãe. 

Muitos pensamentos são dedicados ao futuro bebê. Alguns pais (homens) sentem 

múltiplos desconfortos fisicos (sindrome de “couvade”) que acompanham as queixas 

matemas. Os pais devem planejar alterações específicas de suas finanças, seu ambiente
0 

fisico e seus horários de trabalho.
i 

Assim, a interação é crucial para o desenvolvimento do vinculo ,eníf ional 

pennanente que existirá entre eles pelo resto das suas vidas. “É 

Enquanto os pais estão reorganizando sua relação emocioifigl entre si para incluir a 
›×f“'-

z 

nova criança, o lactente também exerce uma poderosa influência na redefäiiição da relação. 
, ~ . . . ~ â., 

Os bebes sao biologicamente programados para envolver-se em interaçoes comadultos que
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facilitam os vínculos en num estado de dependência. 
(BEHRMAN, 1994) 

O temperamexâo do particular de organizaçao 

fisiológica provavelmente do qual é demonstrado um 
modo único de pensar, sentir e agir. O responder a uma 
rotina de alimentaçae-),;gê_í-rio de sono situaçoes estressantes 

ou confortáveis, forma a base do temperamento 

A interação mãe-bebê é concebida do qual a mãe entra 
em comunicação com o bebê enviando-lhe que o bebê, por 

sua vez, “responde” à mãe com a ajuda de seus A. interação mãe-bebê 

aparece assim como o protótipo prirnitivo de todas as (LEBOVICI, 1987). 
Esta abordagem começou a ser desenvolvida nos anos 60, pois anteriormente o bebê 

era considerado um objeto passivo, que os pais podiam modelar e no qual sua marca 
poderia facilmente ser imprimida.

1 

Para MARCONDES (1992), ao nascimento, o pequeno 'ser começa a enfrentar um 
tipo de existência completamente nova, onde seu habitat líquido foi trocado por um habitat 
aéreo e sua energia deverá ser obtida de maneira totalmente nova. Associadas às 

modificações de ambiente e do tipo de respiração e de circulação, encontram-se, nos 

primeiros dias, modificaçoes anatômicas importantes, bem como variações do estado 

funcional de praticamente todos os Órgãos e sistemas. Durante esta fase, o neonato pode 

ainda ter várias desvantagens: trauma obstétrico, malformações congênitas e uma defesa 
antiinfecciosa provavelmente deficiente. 

A area de neonatologia ampliou seu desenvolvimento técnico científico nas últimas 
décadas, pela necessidade de cuidados especializados com o neonato devido_'fjÍ'Í% suas 

diversas e rápidas modificações. Para melhor entendermos este “mundo” da neonat logia 
descrevemos a seguir a definição de recém nascido, classificação eprincipais patologias. 

A Organização Mundial de Saúde define que o termo nascido refere-se à 
'á

. Q, 

criança desde que acabou de nascer até o 28° dia de vida.
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Segundo a AAP ( Pediatria, 1984), os recém nascidos 

devem ser classificados de 
' 
imento, idade gestacional e alguns 

padrões de cresc 

A OMS (Organização Mundi ::,¿‹¿'¿ 'e, 1985) :3 peso de nascimento e idade 
.. _. V ¿. __' 

gestacional como parâmetros para classifil ,"¬Na práti,, utilizado atualmente os 

arâmetros de classific' `. dos recém nascid zr S. . 

Uma classificação baseada umcamente ‹ê`¿¬, o é desacoëqlhado, pois contribui 
A

_ 

para nivelar diferenças clínicas inipofitantes nças de ho semelhante, mas 

idade gestacional diversas. 
A 

` 

_ V

^ 

. 
V ¬ .«¬“" fe- 

1 ~ : . 

Apesar da avaliação pela idade gestacional ter 'šü pixda em relaçao a feita 
exclusivamente pelo peso de nascimento, os dois param iros sao 

: dispensáveis para um
1 

melhor conhecimento das condiçoes do recém nascido. “ 

De acordo com o peso de nascimento, os recém nascido são classificados em: 
- Grande para a idade gestacional (GlG); 
- Adequado para a idade gestacional (AIG),

i 

- Pequeno para a idade gestacional (PIG). 

Com relação à classificação dos recém nascidos pela idade gestacional, adotam: 
- Pré-termo: criança nascida antes de 37 semanas, 
- A termo: criança nascida no período entre 37 e 41 semanas e seis dias de gestação; 
- Pós termo: crianças nascidas após 42 semanas de gestação. 

J á LUBCHENCO (apud AVERY, 1978) propôs outra classificação aos recém 

nascidos conforme a idade gestacional:
A 

- Pré-termo: crianças nascidas com menos de :38 semanas de gestação (até 37 
semanas e 6 dias); "_ 

- A termo: crianças nascidas entre 38 a 42 semanas de gestação; 5 

- Pós termo: crianças nascidas com ou após 42 semanas de gestação. 
. :_¬._-..` 

A avaliação clínica contribui, sobremaneira , para a observação da idade gestacional 
.fa 

do neonato. Segundo WHALEY (1993), esta avaliação segue quatrëmétodos, quais 
â; 

seguem: critério fisico, exame neurológico, exames fisico e neurológico associados e exame 

do cristalino.
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O exame recém nascido em estado de alerta e 

calmo. Em alguns recém do exame neurológico até o 
2° ou 3° dia de vida§ e nos intensivo os parâmetros 

neurológicos podem ficar EY, 1993). O exame do 
cristalino embora seja um método seguro, prática, por deficiências 

tecnológicas. - fg 
O método mais utilizado em nosso meio de CAPURRO, para 

os recém nascidos com até 1500 giamas, com textura ' 

le, forma da orelha, 
glândula mamária, formação de mamilo e pregas (por método constitui- 
se no critério fisico). 

No caso dos recém nascidos com menos de 153%-gramas, 'tiliza-se 0 método de 
Ballard modificado, que leva em consideração as variáveis: tpele, lanugem (no dorso), seio, 
orelha, sulcos plantares, genital masculino e feminino. 

Os recém nascidos de alto risco geralmente são classificados* de acordo com o 

tamanho, idade gestacional e problemas fisiopatológicos predominantes. Estes últimos 

associam-se estreitamente ao grau de maturidade do recém nascido e geralmente implicam 
em distúrbios químicos (hipoglicemia, hipocalemia) e/ou conseqüências do funcionamento 
imaturo de Órgãos e sistemas (hiperbilirrubinemia, dificuldade respiratória, hipotermia) 

(WHALEY, 1993). 

4.2. A chegada do bebê e sua problemática de saúde 

Muitas vezes, condições fisicas, psíquicas e econômicas adversas coincidindo com a 

vinda do filho fazem com que os pais nele projetem sentimentos frustradores, degrämivos 
ou angustiosos, fazendo-o carregar este estigma.

_ 

Se a gravidez ou o nascimento tiver atrapalhando projetosido pai e da mãe, levando- 
os a fazer sacrificios, quer na ordem econômica, quer de ordem'*afetivo-emocional ou 
cultural, isto irá motivar atitudes específicas decorrentes desta situação. Saí?-se que o filho 
deverá ser desejado por ambos os cônjuges para que haja harmonioso processo de interação 
(GRUNSPUN apud LIPPI & CRUZ 1987).
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Alguns problemas abordados a seguir, para que se 

tenha uma visão maior do e da importância de conhecermos 

as patologias para reališarinos 
ff ...t . ~ A apnéia é um dos problef_.., *irem com e e definida como 

interrupção da respiração por 20 segun mais, e de cianose e 

bradicardia. Ela devo s' istinguida da respi, __ › 'ódica, a respiraçao é curta e 

não é acompanhada de cianose e bradicardia. 

E também comum em' *fteonatos ,espiração que não é 
'QE _, 

clinicamente significativa, porém, em alguns lacte mais prematuros, as 

pausas respiratórias prolongadas podem estar associadäà a. Então, .Tá _ 

ela se transforma em um importante problema para diagnó§t¡ico mmento.
9 

Outra enfermidade é a angústia respiratória, que geralmente é dividida em três 
categorias, baseando-se em achados fisicos e radiológicos: a enfermidade da membrana 

hialina, dos distúrbios com expansão pulmonar aumentada ou normal e os distúrbios com 
expansão pulmonar normal. 

As alterações cardíacas no recém nato podem ser de dificil reconhecimento, uma vez 
que os sinais e sintomas nao sao os mesmos encontrados nos lactentes mais velhos. O 
lactente com insuficiência precoce apresentará apenas um aumento das freqüências cardíaca 
e respiratória, ganho ponderal excessivo e, eventualmente, irritabilidade. A ausculta 

pulmonar raramente revela evidência de edema pulmonar. Geralmente, as bulhas cardíacas 

anormais e os sopros não são diagnosticados. O raio X mostrará o coração aumentado. 
Outra patologia é a icterícia no recém nato, sendo esta um problema clínico mais 

fieqüente no periodo neonatal. A idade de aparecimento, o_grau de icterícia e a condição do 
lactente são observações importantes na determinação da causa e do significado daâiääricia. .:.,_ 

Sua etiologia pode ser pela taxa de hemólise aumentada, taxa de conjugação.¿d_imi uida, 

anormalidade de excreção ou de reabsorção e anormalidade da barreira hemato encefálica. 

A incompatibilidade do giupo sangüíneo ABO e a incoifipatibilidade Rh-D são 
também problemas graves no neonato sendo que o mais grave é a isoimuiišação devida aos 

z. 

antígenos Rh (D, E, C) e aos fatores Kell (Kk), Duffy (Fy), Lutheram (Lu) e”Kidd (JK), 
onde os antígenos das hemácias envolvidos estão sempre ausentes nas hemácias da mãe,
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portanto, caso uma atravesse a placenta, a mae 
produzirá anticorpos para 0 & SILVER & O°Brien, 1986). 

O feto e o recešl nato saci às infeções bacterianas, virais 
. . _ . ou parasitárias generalizadas, devi1_w._ 

V , 
.dade dos' sistemas imunes celular e 

humoral. Os microorganismos podem i colonização durante a 

passagem através do *cado parto e atrav Ã _ 

'das recentesšãal como a superñcie do 
corte do cordão umbilical, o local de circuncisao cal do no couro cabeludo. 

_ 
_ ¡_ \.T,_:_ 

. Jfèri Algumas infecções específicas-do recém* 
"¬«'= ° '.'.' 

- Sepse Bacteriana: onde comumente os -› es infectailià recém natos são 
. ~. 

.
› 

estreptococos do grupo B e a Escherichia c'oIi.f¶›;%Ífffirr1ic`roorganismos que 

habitualmente não são patogênicos nos lactentes mais ve os pode causar doença clínica 

no recém nato. 
- Meningite: o diagnóstico de meningite é suspeitado em um lactente irritável, com 

sintomas de septicemia. Os sinais fisicos localizadores podem incluir uma fontanela anterior
â 

, _ 

abaulada, a im`tação meníngea com opistótonos e convulsões, porém, mais comumente, os 
recém natos respondem à infecção do sistema nervoso central com poucos ou nenhum sinal 
localizador. 

Osteomielite: É muito raro e quase sempre secundário à septicemia, pode ser 
secundária à introdução de microorganismos, quando se efetua uma punção femural, 

perfuração do calcanhar, ou biópsia de medula Óssea. Os microorganismos mais comuns são 
estafilococos, os estreptococos e a E. coli. 

- Onfalites: O coto umbilical normal irá dessecar-se e separar-se ao nível da pele. 
Ocasionalmente, microrganismos saprófitos causam pequena quantidade de material 

purulento, que se fonna na base do cordão. Outros microorganismos podem cqläizar e 

causar infecção, especialmente a E. coli, os estreptococos e os estafilococos. A;

' 

- Rubéola: A infecção congênita por rubéola ocorre comozresultado da infecção na 
mãe durante a gravidez. Quanto mais precocemente na gravidegáäcorrer a doença, mais 
provavelmente o feto será gravemente afetado (particularmente no primeirägrimestre).

22



neonatal 

- Herpes: 

pelo herpe s virus 

infec 
` ` 

cao gemtal 

Outras 

erpes 

s que podezñz 

gonocócica, AIDS, tuberculo 

4.3. 

na 

infecçõe

›
z 

.! Ii 
F I 

A mulhe ' 

oh 

se, entre outra -1

` 

flnaBlflH seu puerpériliíf- 
:,¡' 

. 

'S 

ší 
` Laáfl _-fe 

'‹' u 

Puerpério é o ' 

z gq” 
1' 

periodo cro
` 

qual se d 

Ê, 

nologicamentei el, de preciso, durante o 

esenrolam todas as manifestações involutivast da ' 

havidas após o parto (RESENDE, 1991). 
Segundo VOKAE 

lí. “ä _ 
genitália matema

É 
apud RESENDE, (1991), admite-se como tempo de duração 

nomial do puerpério o período de 6 a 8 semanas que se sucede ao parto, dividido nos 

seguintes estágios: 

1. Pós parto imediato (do 1° ao 10° dia após o parto)
' 

2. Pos parto tardio (do 10° ao 4 ° ` 

3. P' 
5 dia), e 

os parto rem oto (além do 45° dia) 

Neste pen'odo ocorrem os fenômenos involutivos ou re 

Ioqueação e os fenômenos evolutivo 

spectos fisi I 

Imediatament 

0 ógicos 

e após a dequitação (desprendimentp e saída da placenta), o corpo 

uterino forma um tumor muscular duro, que fica a meio cafninho entre a cicatriz ~icá e 

a sínfese púbica. Nos dias seguintes ao parto, o útero diminui rapidamente de tam o, de 

modo que no 10° dia já não se palpa o mesmo acima da sínfese púbica, atingindo seu 
tamanho normal em 5 ou 6 semanas. = 

__ 

A vulva, após o parto, apresenta-se edemaciada, notando-se oiëšpagamento dos 

pequenos lábios. Observam-se, pequenas rasgaduras, sobretudo na 
`

i 

vagina, além do edema, mostra-se muito 

gressivos'
` 

ou proflr `

w

7 

da infecção congênita ou 

é habitualmente secundária à 

tipo Il (KENPE, 1986). 
sífilis congênita, infecção 

. mvolução uterina e 

D essivo da lactação. 

4.4. A do puerpério 

comlssura 

congestio 

_ 

inferior. A 
nada pela dobrada reflexão de 
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plexos venosos, em a perrnanência mais ou menos 

longa da apresentação fetal. 

No pós partofardior 0* porém muito lentamente e 

sobretudo à custa de hialinização do miométrio, durante a 

prenhez intensamente vascularizado e 

Os transtomos :äíestabelecimento às vezes conduzem a 

uma subinvolução uterina e hemonagia tardias, indo patologia 

puerperal_ '-12* ~. 

A loqueação é a produção e a eliminação de de exsudatos e 

transudatos, misturados com elementos celulares ie, e que escoam pelo 

trato genital, chamados de lóquios. 

Os lóquios são sanguinolentos nos primeiros 3 a 4 días pós-parto, depois tornam-se 

serosanguinolentos até aproximadamente o 7° dia e por fim serosos. - 

A quantidade de fluído eliminado tem sido objeto de numerosas mensurações de 
g . 

volume, sem que se chegasse a um consenso, tais as variaçoes individuais registradas 

(ZIEGUEL, 1986). 
Outro fenômeno progressivo que ocorre no processo de puerpério é a amamentação 

onde, para SANTOS (apud SCHIVIITZ, 1989), existe uma retomada de consciência sobre a 

superioridade e importância nutricional, bioquímica e imunológica do leite matemo. 

As caracteristicas bioquimicas e imunológicas de especificidade próprias do leite 

humano lhe conferem uma composição ideal e incomparável a qualquer outro tipo de leite: 
bacteriologicamente é seguro e imunológicamente apresenta fatores de proteção e de defesa 

contra infecções, especialmente as gastrointestinais. 
'

_ 

Do ponto de vista nutricional, o leite humanqz- é capaz de suprirläfs as 

necessidades alimentares da criança durante os seis primeiros meses de vida. :L 
V. 

.é 

Psicologicamente, a amamentação estabelece uma profimtia relação entre o binômio 
mãe/filho, determinada por um processo de interação e transação piäporcionadas por fortes 
estímulos sensoriais.

S ,. 

Entre estas vantagens, encontramos ainda o beneficio para a saúde da mulher que 

amamenta, como: os fenômenos regressos do puerpério (loqueação e involução uterina)
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ocorrem com maior que, agindo sobre a musculatura 

do útero, previne também a a probabilidade da mulher 

engravidar diminui nQ¿f*Í›_erío,‹10 câncer de mama é menor na 
' `- af 

mulheres com maiores períodos de 1 

o. 

MARCONDES (1992) cita as v É-í¿, materno referidas por 

SANTOS apud SC~1989), mas acrt___“ 
g 

e o aleitamgä não deve ser imposto 

à mulher como norma rígida; todos os aspectos s desse cofišâitamento devem ser a 
`~› ~ . 

di'-`‹:-I 
` 

z \ ~ 
ela apresentados, a fim de que haja uma opçao-› te e tranqm Porem, a mae que, 

*- _:¿l ¡.
¬ 

por qualquer motivo, não possa ou não deseja am .. 
, 
ar seu filho,'__ ', 

` 

_ 

rá ser dado todo o 
_ __ 

I 

_'...-_,,- 

~ , _ 2 _ z~_ Í-.‹z›zr¿äg ~. 

apoio, para que nao seja criado sentimento de culpa. 93-* à¿i¿;f_'¿ 

Segundo SANTOS apud SCHMITZ (1989), o funiöionamä da glândula mamária 
está intimamente ligado às transformações que ocorrem durante seu desenvolvimento e 

basicamente compreendem três fases distintas: a fase manotrófica, fase galactogênica e a 

fase galactopoiese. 

A fase manotrófica ou mamogênica consiste no desenvolvimento da glândula 

mamária, principalmente após a puberdade e especialmente durante a gestação e lactação 

regredindo com a senilidade. Na puberdade sofre um rápido crescimento e profundas 

alterações, determinadas pelo estímulo estrogênico que age preferencialmente sobre o 

sistema ductal, em contraposição à progesterona que tem como sitio de ação os ácinos e 

alvéolos. 

A fase galactogênica compreende duas etapas distintas: uma inicial, em que o leite é 

produzido e armazenado no interior da glândula mamária, denominada fase da secreção do 

leite, e outra onde o leite produzido deve estar estocado e disponível para atender às 

necessidades do recém nascido na medida em que este azl solicite, que é a da ejfio ou 
excreçao láctea. ¿

. 

E a fase da galactopoiese é responsável pela manutenção da secreção láctea ou 
lactopoiese, depende de fatores neuroendócrinos desencadeafläs principalmente pelo 

estímulo da sucção sobre o mamilo. É 
¿. 

Especialmente nos primeiros dias após o parto (do 1° ao x15° dia, 

aproximadamente), quando o processo da amamentaçao e o ritmo das mamadas se
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apresentam ainda instáveis”, que podem ser solucionados com 

medidas simples. Este e acima de tudo, conhecimento da7 

fisiologia da lactação,_'§nto,por saúde como da nutriz. Alguns 

problemas são o engurgitamento puerperal. 

O engurgitamento mamário ocorre venoso e linfático da 

mama e pela estase fewalquer porção lobar, ampolar ou da 

região glandular). Atribui-se ao glândula mamária, 

determinado pela sucção deficierrre ou pelo entre a e ejeção da 
*ur 

secreçao láctea. 

Fissura ou rachadura mamilar consiste na ruptu que recobre o 

mamilo provocada por inadequada apreensão no momen da o. Ocorre com maior 

freqüência nas mulheres com pele clara, idosas, primiparas ii portadoras de mamilos planos 

ou invertidos. Podem ser circulares ou verticais; as circulares ocorrem ao redor do mamilo 

em forma de círculo e as verticais na porção do mamilo. Tem como fatores predisponentes 
-r 

¡ . 

a sucção ineficiente, uso de lubrificantes, uso de medicamentos tópicos, higiene excessiva e 

falta de preparo do mamilo no pré-natal que podem ser agravados pelo uso de bombas e 

sucção inadequada provocada pelo engurgitamento mamário. 

Mastite puerperal consiste na infecção de mama lactante, causada pela invasão do 
tecido mamário por microorganismos patológicos, sendo mais comum nas primiparas e nas 
mulheres com outras infecções associadas. O desmame precoce também mantém relação 
com a ocorrência da patologia e na prática é comum observar-se maior incidência entre 
mulheres com mamas volumosas. Está classificada de acordo com a localização e pode ser 

paremquimatosa, areolar, ou intersticial. , 

O agente infeccioso mais comum é o estafilococos,*f`aureus” e as formasdjézacesso 
variam desde as mãos de própria mãe ou pessoal que lhe presta assistência, de rgasoäringe 

do bebê que penetram através das fissuras, até pelas bactérias normais presentes nos' canais 

e canalículos que passam a ser patológicas quando lesionados; ¿«-Az 

¿. 

Segundo a iniciativa do hospital amigo da criança (Programázë de Promoção, 

Proteçao e Apoio ao Aleitamento Materno da Maternidade Carmela Dutra) foram 

preconizados 10 passos para promove o aleitamento materno sendo eles:
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l. Ter uma norma que deveria ser rotineiramente 
transmitida a toda a equipe de 

2. Treinar toda saude, para implementar esta 
.. É .z. _ norma; 

3. Informar todas as gestantes sobre ens e o do aleitamento; 
4. Ajudar as mãäniciar a amamenta, 

_ , , 

* meira o parto; ` K 
5. Mostrar as mães como amamentar e c‹'›"Í'" . ter a 

ç 

mesmo se vierem a 

ser separadas de seus filhos; ' 

ç 

" 
¡~¿_ s 

.t _;z‹ 

ó. Não dar ao recém-nascido nenhum ou . alimento ou-éf. ida além do leite 
" 

V 

'J

w matemo, a não ser que seja indicado pelo medico, -`*'» *Ef
i 

7. Praticar o alojamento conjunto - permitindo quäilàães vtxs permaneçam juntos 
24 horas por dia, A 

8. Encorajar o aleitamento sobre livre demanda;
_ 

9. Não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas ao seio;
v 

n . 

10. Encorajar a formação de grupos de apoio à amamentação para onde as mães 
devem ser encaminhadas, logo após a alta do hospital ou ambulatório. 

4.5. Aspectos psicossociais e culturais do puerpério 

Segundo ZIEGEL & CRANLEY (1980), os eventos psicossociais que se 

desenvolvem como parte do puerpério são talvez mais dramáticos do que os eventos 
fisiológicos, e certamente têm um efeito mais duradouro nas pessoas envolvidas e em suas 
famílias. 2

_ 

Enquanto o puerpério é definido fisiologicamenteacomo as seis primeiras_._`f anas 

após o parto, o desenvolvimento e ajustamento psicossocial necessita de 3 a 4 meses a' Ós o 
nascimento. Durante essa fase, a mulher passa por uma adaptaçãoiégradual da situação de 
gravida para a de não grávida e mãe. O bebê continua a crescer e^faãisuas adaptações fisicas 

iu. 

e de comportamento à vida de família. Toda a família responde expectativas, 
3.. 

responsabilidades e rotinas.

27



A mãe, devido ao em gerar uma criança e sua 

interdependência fisica a lactação, experimenta esse 

periodo de uma formaqisšm com o parto são bruscas 
e em determinado momento, temos til ,_., grávida no momento seguinte, 

_, | 
. , . 

uma mae e um filho. 
Atualmente, as äheres estão recebi, ›= das em plena fase de 

z :^... 

participação, sem adquirirem a estabilidade sufiëiep ~ gumas alta poucas horas 
*gt 

‹ Í-gi 

após o parto, e quase todas estãö*;emf‹casa i`_a de.puerj~ÍÍ'i,*. A maioria dessas 
mulheres não tem contato com os sistemas espec *de sa1f1de_ca adequada para 
aprendizagem de sua própria saúde e a de seu filho. 

'I 

.

i 

Em todas as sociedades, a gravidez e o nascimento represent mais do que simples 
eventos biológicos, são também eventos sociais - a passagem do status social de “mulher” 

para o de “mãe” (especialmente no caso do primeiro parto). Durante a gestação, a mulher 
encontra-se num estado intennediário entre os dois. Neste “limbo”, considera-se que ela 
esteja numa situação ambigua, socialmente anormal, vulnerável aos perigos externos e, 

algumas vezes, perigosa para as outras pessoas. Em muitas sociedades tradicionais, as 

gestantes privam-se de atividades sociais e vivem, de certa forma, à parte, além de sujeitas a 

determinados tabus com respeito à alimentação, vestuário e comportamento (I-IIELMAN, 
1994). 

Em alguns casos, os tabus podem perdurar até o período pós-parto. Entre o povo 
Zulu da África do Sul, por exemplo, a mulher é considerada vulnerável a perigos extemos 
até que o sangrarnento pós parto estanque completamente Ademais este sangue é 

considerado nocivo à virilidade do marido, às plantações é até ao gado. 
As enfermeiras de pediatria e as enfermeiras que trabalham junto à evem 

conhecer as crenças e valores da mae, dar apoio apos 0 parto e providenciar Q _pl o de 
assistência para a ocasião da alta. (ZIEGEL & CRANLEY, Espera-se que surjam 
diversos padrões assistências, em conseqüência do grande esforço,jdâs^ enfermeiras em ir ao 
encontro as necessidades terapêuticas e de saúde das famílias do recém nasöido.
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4.6. A família no berçário por problemas médico 

cirúrgicos
' 

Diante da situação de doença , *recém a familia vive momentos de 

ansiedade, medo, incerteza e irtsegurança, 'almente ao diagnostico de uma 

doença crônica. .~ 

” 
T z

~ 

Uma doença crônica gera vários estress~_ = familia, que incorporar 

alguns hábitos de vida que irão altÓrar~..0 seu e '_ 
, 

ii 

0 assim Í' sequilíbrio. 
M.. V .,¿›* «. - 

fzr¿_t›š , 

Os estressores sao geralmente enfrentados ú ordo com ofs cado que eles tem 
- 4».“ 

para os envolvidos, onde a saúde destes dependèšk do processo de 

enfrentamento (TRENTINI, SILVA, 1992). .i

` 

Quando uma criança está gravemente doente, ddrante dias, ou até semanas a 

felicidade e o bem estar da família estão suspensos em equilíbrio instável, sendo este um 
tempo de crise familiar. Todos os membros estão afetados mas, segundo CADDEN (1980), 
são mulheres que ficam mais pertubadas durante os dias críticos que seus bebês estão 

internados. Entretanto as mães que assediaram médicos e enfermeiras para informações 

sobre o progresso de seus bebês, que tinham chorado, que estavam a par de cada grama de 

peso adquirido ou perdido, que tinham visitado seus bebês mesmo quando era tao penoso 

vê-los, que telefonavam para o hospital diariamente a fim de terem notícias eram as que 
enfrentavam esse tempo de crise com maior êxito. 

Devemos considerar ainda que as crianças que estão no berçário, às vezes, ficam por 

pouco tempo e terão uma vida normal após a alta, outras terão que depender de cuidados 

especiais de suas famílias para o cuidado durante a vida (exemplo são os danos 

neurológicos). Estas famílias precisam de apoio da enfçnnagem recebendo ufllmaior 
atenção principalmente no preparo da alta hospitalar. ,-

' 

Segundo ZIEGEL & CRANLEY (1980), os pais de criaéças prematuras ou doentes 
ficam com medo de que o filho possa morrer e às vezes adotam atitude indiferente, na 

tentativa de se protegerem da dor causada pela possível perda. A afeiçãoÍÊp_ai/filho pode ser 
aê 

prejudicada por um sofrimento prévio, mesmo que os pais venham a saber que a criança 
está reagindo bem.
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Quando for crianças, as mães deveriam ser 
encaminhadas a um hospital evitando-se a sua separação dos 
filhos nos primeiros djâs dezvida. pouco contato dos pais com a 

criança prematura ou doente. 

A conduta nunca poderá ser a para criança sadia e a tenno. 

Assim, é muito maior» afäponsabilidade da tratamento intensivo. 

Seus membros devem ajudar os pais a a respeito do 
prognóstico de seu filho e podëmeincentivar 0 pai/filho o 
mais cedo possivel (ZIEGEL & CRANLEY,l98O 

.. , . “ 
: \_e:n_~§ 

z* bš' - 

s ,_
~ 

-fx. 

tt 3. 4.7. A enfermagem e o cuidado da famílialdo com intercorrências
I 

médico cirúrgicas 

A assistência aos pais de um neonato diferencia-se pelo fato de que o seu bebê 
encontra-se em um berçário; devemos assim considerar a fragilidade deste neonato por 
razões cronológicas, ponderais, anatômicas e fisiológicas há pouco saido do organismo de 
uma mulher e do contexto de uma familia, ou seja, temos de considerar sua assistência do 
ponto de vista biopsicocultural. 

Para AVERY (apud ALMEIDA, 1986) diante da dificil tarefa de cuidar de um 
neonato com intercorrências médico cirúrgicas, a equipe do berçário deve aprender a lidar 
com os próprios sentimentos e valores, pois não se pode pregar coisas que não se acredita 
ou que não se consegue ver como importante para tal problemática. SÓ então pode se fazer 
com que os pais tenham estrutura para passarem por esta»_fase tão dificil de suas vidas. A 
equipe deve dominar sua ansiedade, frustrações e medos se quiser ajudar pacientesägsuas 
famílias, enquanto que, por outro lado, não se pode defender “endurecendo os cotfaçõe' ”. O 
preço da empatia com a família e' a participação na sua dor. ,

J 

A equipe que convive constantemente com os que , poifiãlgum motivo, podem 
morrer, deve aprender a trabalhar seus sentimentos sobre a morte. Na areaiue neonatologia, 

52 

percebemos esses sentimentos nos pais, mais deveríamos estar cientes quando eles 

acontecem em nós mesmos ou em alguns membros da equipe. As enfermeiras quase se
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tomam “maes” pelos bebês e experimentam 

sofrimento emocional e 1996). 

Segundo AVEIf§:!{,1978'i( “Os sentimentos dos pais 
' 

.ia 

serão influenciados por aquilo que falamos”. Ainda segundo o 

autor, a adaptação psicológica dos pais .a lento e doloroso. 

Durante a gestação feiwejado o criança e, subitamente, há 

uma ruptura entre esta idealização e a 
ü 
dos casais sejam as 

mais diferentes, psicólogos têm i'dÍá/ztificadoç tes da obtençao do 

equilibrio emocional. Estas fases são: negação culpa e eu”?), depressão 

(“pobre de mim”) e raiva. Por isto, a equipe do :nder a reconhecer as 

manifestações das fase e ajudar o casal a vencê-las, sem rou antagonizar estes 

sentimentos. 

Os neonatos que estão no berçário tiveram o vínculo mãe-filho inicial interrompido, 
mas devem entrar em contato com a mãe, logo quando possível, para que estabeleça uma

¬ 
n `z 

interação, pois é essencial para a saúde mental do bebê experimentar um relacionamento 
afetuoso, íntimo e contínuo com sua mãe. A criança precisa sentir que é objeto de prazer e 

1 
~ ~ . _ de orgu ho para sua mae assim como a mae necessita sentir uma expansao de sua própria 

personalidade do seu filho. Ambos precisam sentir-se profundamente identificados um com 
o outro (ALMEIDA, 1996), sendo necessário assim, colocar o neonato no contexto 

familiar. 

Portanto, ao lado da técnica na assistência aos neonatos, é necessário que nos 

consideremos responsáveis pelos efeitos danosos da ruptura da relação mãe-filho e familia e 

que utilizemos táticas facilitadoras da reorganização do_ vinculo partido (REGO, 1991 

citado por ALMEIDA, 1996). A enfermagem do berçário.-;§leve estabelecer uma rgläa de 
confiança com os familiares e compartilhar suas experiências culturais, compree1__aden" -os, 

para que, juntos, possam buscar soluções para as situações problemáticas vividas. ^ 

-- -sz 

iz.

ë
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5.1. Chentela ___ ,H 
~-z. ,-

, 
i 

A 

-. ›¡ 
_ ¬

X 

A clientela deste Projeto assistencial foi of ,_ neonatos, com ¿*~ 
intercorrências médico cirúrgicas, internados no berçário 

,_ 
neon gia do HIJG, mães- 

puérperas e família. No cuidado foram priorizadas as familias, para as quais identificamos 
maior necessidade de adaptação e repadronização do cuidado. 

5.2. Local ' É 

O local escolhido para desenvolvimento do projeto assistencial foi o Hospital Infantil 
Joana de Gusmão (HIJG), localizado na rua Rui Barbosa, 152, bairro Agronômica em 
Florianópolis, SC. O hospital possui uma área construída de 22.485 mz , com capacidade 
para 300 leitos, estando atualmente com 151 leitos ativados, distribuidos nas seguintes 

especialidades: neonatologia (berçário e UTI), oncologia, queimados, doenças infecciosas e 

infecto-contagiosas, gastroenterologia, pneumatologia, nefrologia, cardiologia, desnutrição, 

clinica médica e cirúrgica geral (ortopedia, otorrino, plástica, oftalmologia e buco-maxilo). 

A instituição presta atendimento a faixa etária de zero à 15 anos exclusivos, a nível 
de ambulatório, emergência e intemações. 

A equipe de enfermagem é composta por 32 enfermeiros, 62 téciiišp de 

enfermagem, 62 auxiliares, 144 atendentes e 23 auxiliares adiiigiriistrativos e não possui 

metodologia de enfermagem para embasar sua assistência. 

O berçário neonatológico funciona com 13 leitos, sendo estes divigidos em 3 salas 
(com capacidade para 6 berços ou incubadoras), e 4 isolamentos conforme planta baixa 

(ANEXO 1).
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A sala A está Na sala B normalmente são 
colocadas as crianças prematutfasbu sala C, casos clínicos e cirúrgicos. 

A equipe de ettfeiímagêm por 1 6 técnicos de enfermagem, l 

auxiliar, 12 atendentes (3 concluindo” ¿auxi_liar e l em processo de 
aposentadoria), l escriturária (que foi admi ‹ te o de estagio) e 3 pessoas 

responsaveis pela limpa. _ 

O berçário atende recém nascidos com de O a ou com peso até 
l.800K°, com intercorrências médicas-ze cirúr i = ¶‹= ode?? entrada na unidade O - . , z,, r 

ø,_ .. ..¬-~ 

via emergência intema ou extema e UTI. Quando 
_ 

' 

` 

adas por* hospitais passam 

necessariamente pela emergência para ser intemadas. 1;-j 

Na unidade somente a mae tem livre acesso para fidair com filho sendo que o pai 

pode visita-lo no horário de visita determinado pelo hospital (l5:3O a 17:00 horas). Os 
demais familiares poderão ver o bebê no horário de visita, através do vidro nos quartos, 

também é pemiitido fotografar e filmar seus bebês.
à

u 

5.3. Estratégia para alcance dos objetivos / avaliação dos objetivos 

fã” Objetivo 1 

Ampliar e consolidar conhecimentos e habilidades de trabalho com a equipe de 
enfermagem e no cuidado ao neonato no berçário. 

13 Previram-se as seguintes estratégias para alcance do objetivo 1 

- Apresentação à equipe do berçário 
A

_ 

- Apresentação, em reunião, do projeto assistencial e busca de sugegtãäs 
- Interação com a equipe de saúde 

t ¡ 

- Conhecimento da dinâmica do berçário do Hospital Infantil Joana de 

Gusmão 'šfí 

- Desenvolvimento do cuidado com neonatos com valiadis intercorrências 
¡. 

médico cirúrgicas 

U.) U.)



- Revisão da médico cirúrgicas e temas 

complementares 
- Visita ,_a‹ instituições que berçário onde existisse a 

humanização do familiares no cuidado; 

,~ ú Avaliaäh 
Previu-se que o objetivo 1 poderia 
- Fosse estabeleoi`ela~tz ge enfermagem e

Í 1 
Ílêš 

multiprofissional, 

- Se a dinâmica fiincional e do cuidado 

- Se desenvolvesse-mos habilidades no Eonato com diversas 

intercorrências médico cinirgicas, 
- Também se conhecesse-mos uma instituição de saúde com atendimento 
humanizado no berçário com a participação dos familiares no cuidado;

â 
: '

. 

@“ Objetivo 2 

Conhecer a família em aspectos do seu contexto cultural (crenças e valores), 

ambiental e social (religião, educação, aspectos econômicos), especialmente aqueles ligados 

ao vinculo com neonato, aleitamento matemo, fenômenos puerperais, dependência do 

cuidado e alta. 

ü Previram-se as seguintes estratégias para alcance do objetivo 2 

- Entrevistas com a familia acerca dos aspectos mencionados no objetivo;
9 

- Realizaçao contatos informais com az¿-família buscando dades que 

contemplem os aspectos mencionados nos objetivos; , 

- Observação a família em seus diálogos, interaçõese contato com neonato; 
- Realização de visita domiciliar buscando dadoslfëzie para contemplar os 

aspectos mencionados no objetivo; 
fz 

- Realização de atividades com os acompanhantes utilizando desenho, para 

representar o cuidado cultural do neonato.
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Previu-se que Q se conhecessemos 10 famílias em 
seu co11,tf,‹~.?.f-›‹to social e cuidado cultural, em 

r Y 

especial nos 

fã” Objetivo 3‹ 

Identificar as áreas em que a clientela e diversidade 

cultural e tem necessidade do 
‹~ 

il Previram-se as seguintes estratégias 

- Reflexão sobre os dados levantados. 
- Realização de oficina com os familiareiš presente no berçário para 

levantamento de temas emergentes, discussões e possíveis soluções. 
- Seleção dos dados que ressaltem onde a clientela não encontra 

universalidade e diversidade cultural do cuidado, em especial relacionadas a 

vinculo, aleitamento, fenômenos do puerpério, dependências do cuidado e 

alta. 

il Avaliação
. 

Previu-se que o objetivo 3 seria alcançado em caso de conseguíssemos identificar 
crenças, valores e aspectos do cuidado cultural que necessitassem ser trabalhados 
com vistas ao alcance de cuidados culturais congruentes. 

Ú: Objfltivfl 4 jr, 

Planejar e implementar ações culturalmente embasadas com a puérpera ešfariàz no 
sentido de manter, adaptar ou repadronizar o cuidado ao neonàto, em especial frente a 

questões como vínculo, aleitamento matemo, fenômenos do pu§1Í?§ëfio,,dependências do 
1. 

cuidado e alta.
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alcance do objetivo 4 
- Incentivo aos na prestação de cuidados ao 

neonato; 1 _' 
j 

*- 

- Incentivo do familiares proporcionando 

carinho através do olhar, 
- Dexwmento do 

acomodando ou mantendo 

pega-lo ao colo. 

repadronizando, 

- Encaminhamentöpi intercorrências no 
puerpério, 

- Manutenção, acomodação ou dó preparo para 

amamentação tanto da mãe-puérpera como 
- Colaboração para que a mãe-puérpera tenha livre demanda no berçário para 
amamentar; 
- Solicitação da atuação de outros profissionais de saúde conforme 
necessidade;

i 

- Desenvolvimento de aspectos de preparo da família para manutenção, 

acomodação ou repadronizaçao, frente ao cuidado do neonato no domicilio. 

Ê! Avaliação 

Previu-se que o objetivo 4 seria alcançado se implantássemos ações 

culturalmente embasadas, mantendo, acomodando ou repadronizando o 

cuidado, com 10 puérperas e famílias.

n 

“Ê” Objetivo 5 ¿ , 

Avaliar os beneficios do cuidado para a clientela e a propriedade dos cuidêiàs de 
enfermagem. 

V:_z 

äl- çl'
: 

Íêz 
'I 
¡.

36



@° Objetivo 6 

alcance do objetivo 5 

- Discussão 
, dos beneficios do 

cuidadoifäjue está de dados para mudanças 
caso necessário. 

X31 Avaligq 
Previu-se que o objetivo 5 e equipe de 
enfennagem multidisciplinar prestaçao de 
cuidado e sugerissem mudanças.

É 
Identificar necessidades de formação técnica e' humanística da equipe de 

enfermagem relacionadas com as atividades do berçário e buscar soluções conjuntas.

z 

Ú Previram-se as seguintes estratégias para alcance do objetivo 6 
- Observação da estrutura, funcionamento do berçário e cuidado prestados; 
- Revisão de literatura sobre funcionamento de berçários, incluindo 

assistência de enfermagem; 
- Discussão com a equipe de saúde do berçário sobre as formas de trabalho 
buscando soluções conjuntas, em contatos informais e reunião 
- Desenvolvimento de temas com a equipe de enfermagem acerca do cuidado 
do neonato e sua família. 

4' 

$ Avaliação ,_ 
Previu-se que o objetivo 6 seria alcançado se interagíssemos¿ de " orma 
positiva com a equipe de enfermagem atravési;-_~de contatos informais e 

reunião, compartilhando sugestões e mudanças, de formação técnica 
e humanística. 

gi 

Observação, o cronograma diario das atividades executadas é apresentado no 
APÊNDICE 1.
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5.4. Processo de 

A Teoria da 1a;§ersidz¿i¢i._=é* 
Í, 

i 

da cuidado foi utilizada para 
“ 

E processo de enfermagem orientar o cuidado de enfermagemf~_ sm. ~§ 

contemplou as etapas de: coleta de dados â 2), y'ã";z,_¿ co (obietivo 3), plano e 

execução (objetivo 4)=e:äliação (objetivo 5;), 1
' 

~.` 

V 

,.e z - 
z. ;¬g?i-=, 

_. «_ z ~¡_ 
,1 i-,t‹¿_ _ ¿_:¡¡,i 5.5. Considerações éfieâs _* ~.__

U 

Gostaríamos de salientar que durante o die ._1vimerit0. rojeto assistencial 

respeitamos o código de ética (1993) no qual o Art 381-; išncjpios Fundamentais 
` 

a villa, a di fade e os direitos da assinala que “o profissional de enfermagem respeita 
¡' 

' ' 

discriminação de qualquer natureza”. pessoa humana, em todo o seu ciclo vital, sem 
Foram respeitadas as vontades dos familiares e equipe multidisciplinar em participar 

` 

d relatório não foram fornecidos ou não, das reuniões e atividades conjuntas. Na fase e 
` ' ` 

acientes e profissionais envolvidos no dados pessoais que pudessem identificar as familias, p 
trabalho.

Ê 

jflz. , z ‹'‹
.

ä 

8'_ 

fi;
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6. DESENVOLVDMENTO TICA FENCIAL 

6.1. Objetivo 1: m J* E-ef 

Ampliando e consolidando conhecimentos ^' 
` 

-. trabalho com a 

equipe e no cuidado com o neonato no berçário
É 

6.1.1. Inserindo-se na equipe de enfermagem 

Os primeiros contatos com o berçário ocorreram durante a escolha do local para 
estágio e elaboração do projeto, onde procuramos a enfenneira chefe, a qual se mostrou 

aberta à nossa presença no berçário e aceitou ser nossa supervisora. 

No primeiro dia de estágio, a enfermeira nos apresentou à equipe de enfermagem e 

estrutura fisica da unidade. Fomos questionadas pela equipe a respeito do motivo do 
estágio, quanto tempo iriamos permanecer, o que iríamos fazer (observar ou cuidar dos 
neonatos'?). Enquanto respondiamos a esses questionamentos, colocamos informalmente os 

objetivos do projeto, enfocando principalmente o cuidado no contexto cultural da família e 

neonato. 
¡

l 

Também questionamos a respeito das rotinas 1 técnicas, funcionameiä dos 2., _ 
-4 z_-z ra u:f~ 

equipamentos, diluição de medicações, normas do berçário (entrada de família o de 

avental, tempo de permanência dos neonatos) e patologiasiqiie tivemos pouco contato 

durante a vida acadêmica. 

No período de adaptação, observamos os fiincionários desenvolvfãtido 0 cuidado e 

gradativamente fomos executando as atividades, o que nos possibilitou inšerção na equipe 

de enfermagem.
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Esse processo de plantão, retirada das 

prescrições médicas, elaboração banhos e técnicas de enfermagem 

como coleta de sangue',-fi uso de de infusao, alimentaçao por 

gavagem, manuseio de e encaminhamento de 

pacientes para raio X, ultra-sonografia e 

Optamos em däävflver cuidados neonatos Cada uma de 
nos ficava dando uma atençao maior nas salas L mais grave ou 

com patologias que não tínhamoseonlaecimento. 'li 

Como a unidade possui somente uma seu if pessoal e durante 

parte do período de estágio esta esteve de férias, o responsabilidade de 

uma enfermeira de outra unidade. Com isso, sua d o do berçário foi às 

vezes diminuída e, nesta lacuna, acabamos assumindo algiimas papéis da enfermeira da 

unidade em termos de coordenação da assistência e administração. 

6.1.2. Participando do trabalho com a equipe inédica 

Outra atividade da qual participamos foi a passagem de visita médica e discussão de 

casos, realizada todos os dias pela equipe. 

A equipe médica do berçário é composta por um residente do primeiro ano, um 
residente do segundo ano e um residente do terceiro ano, que ficam durante o período 
diumo na unidade. No período da manhã, um médico do “stafl” discute todos os casos 
clínicos e passa a visita médica. 

Foi justamente nas discussões de caso que tivemos os primeiros contatos com a 

equipe médica, viabilizado pela enfermeira da unidade que nos convidou para partigär das 

discussões. 
,_ 

', 

Nas primeiras semanas somente observamos mas, com o passar do tempo e aumento 
do conhecimento acerca dos recém nascidos, começamos a fazeifiparte ativa da equipe de

› 

discussão. Opinávamos sobre os casos e apresentávamos avaliações ešobsewaçoes da 

equipe de enfermagem. A equipe médica passou a nos procurar não somente nolhorário de 
passagem de plantão mas durante todo o período de trabalho, para discutir o que estava
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ocorrendo com os bebês e Ao mesmo tempo, fizemos uma 
ponte para a equipe de tomadas durante a passagem de 

plantao e aumentando aos 

Este intercâmbio de mão ela e ui e médica e de P Cl 

enfermagem. 

6.1.3. Estabelecendo pontes 

O berçáno se relaciona com outras banco de leite, 

lactário, laboratório, RX, ultra-sonografia, centro de almoxarifado, 

lavanderia, unidades de intemação e centro cirúrgico. atividades 

junto a essas unidades. 

Fomos apresentadas pela enfermeira da unidade à pessoa responsável pelo Banco de 
Leite, que nos mostrou sua estrutura ñsica, acondicionamento do leite e pasteurização. 

Q . 

Explicou também como ocorriam as coletas internas e contatos externos ao hospital. 
Como dentro do berçário não é permitido, pela comissão de infecção hospitalar, a 

retirada do leite, existia a necessidade de encaminharmos as mães-puérperas dos bebês 

internados para a coleta, no banco de leite. Estes encaminhamentos eram feitos na 

necessidade de manutenção da lactação, nos casos em que o recém nascido não podia ser 
amamentado ou quando existia uma produção excessiva de leite pela mãe. Maes com 
problemas na amamentação, como fissura e mamas muito cheias, foram encaminhadas para 
banho de luz no banco de leite. - 

Outras atividades desenvolvidas foram: troca_ de mamadeiras no lactário, 

encaminhamento e acompanhamento de pacientes para o raio X e ultra-sonografia;-%T:a de 
'._¬_. z.. 

materiais no centro de esterilizaçao, pedido de roupas, medicamentos, e transfçrên _a do 

paciente para outras unidades de internação e centro cirúrgico. Í*
_ 

9. 

ii
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6.1.4. a clientela 

A política adotada pelo berçário do pai no horário de
~ 

visita e outros parentes 'äfltiaos nãotêm o recem Somente as mães- 

puérperas têm livre acesso ao berç_é_u;io_¿ _O com (homens) se deram 

no periodo de visita ou no processo de 

Aos poucos, fomos conversando com as como 
estavam os bebês, suas expectativas em relação à 

Buscávamos, no contato com a mãe-puérpera, trtätá-la como representante do 

universo familiar. Auxiliamos as mães-puérperas inexperientes a aprender os cuidados dos 

bebês, através da execução conjunta das atividades como dar os primeiros banho e curativos 
do coto umbilical. A mãe-puérpera experiente no cuidado era também Êauxiliada, ouvida e 

valorizada. 

Incentivamos também a amamentação e apoiamos nas dificuldades, reforçamos a 

importância da permanência da mãe-puérpera junto ao neonato, o cuidado direto, o contato 

e o carinho. 

Ao executar alguma técnica invasiva ou procedimentos como catéteres ou 

sondagens, orientamos as mães-puérperas a respeito da técnica a ser realizada e sua 

liberdade em permanecer junto ao recém nascido ou não. Ouvimos, consolamos e 

orientamos as maes puérperas em suas dúvidas, tristezase ansiedades. 
Durante a terceira semana de estágio, iniciamos osiiencontros com grupos de mães- 

puérperas e as entrevistas, aumentando e reforçando as relações estabelecidas. 

:dz

1 
fè
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Durante nossa vêla poucos com neonatos e quase em 
sua totalidade com neonatos normais que tivemos de fazer foi 

o de aceitar o neonato doente e muitas como as chocantes 
hidrocefalias, onfalocéläcies sindrômicas na sua condição 

clínica por más condiçoes de nascimento ou domiciliar. 

Nos casos em que os neonãÍõš`fica\@}_m dávamos 

maior atenção, tentando diminuir as conseqüências a amá-los como 
parte integrante de nossas vidas. 

Durante o período de estágio estiveram internados ng' *S4 crianças, sendo 10 

da Grande Florianópolis. Aprendemos cuidados do neonato e sua famílias com 
intercorrências médico cirúrgicas tais como: distúrbios de deglutição, hidrocefalia, 

traumatismo crânio encefálico, ictericia neonatal, mielomeningoçele, hipoglicemia, 

insuficiência respiratória, gastrosquise, apnéia, citomegalovírus positivo, broncopneumonia, 

rubéola congênita, cardiopatias, refluxo, sindrome de Down, imperfuração anal, onfalocele 
e prematuridade. 

Alguns exemplo de técnicas e cuidados que realizamos com os neonatos foram: 
estimulação não nutritiva e nutritiva, alimentação, estimulação tátil e auditiva, promoção do 

vínculo entre pais e filhos, banhos, troca de fralda, passagem de sondas e catéteres. 

Aprendemos a realizar os cuidados de higiene e conforto e os procedimentos de 

enfermagem, mas sempre consideramos o pequeno ser com sentimentos, emoções e 

percepçoes do meio em que esteve vivendo. Aprendemos a rir e chorar; rir com as 
pequenas evoluções clinicas e a chorar suas perdas. -É 

Realizamos nosso cuidado trabalhando de forma conjunta com a familia' e en uipe, 

chamando as mães-puérperas para auxiliar no cuidado, assunúndbzfgradativamente algumas 

atividades. 
*

A 

`¡
. 

Mesmo com nosso cuidado voltado para o neonato intemado,'§ercebemos que 
algumas das nossas ações necessitavam de acompanhamento por --profissionais 

especializados, surgindo assim a busca destes. Procedemos encaminhamentos para grupos
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de apoio aos pais e ambulatorial para ostomizados e 

acompanhamento do crescimentóe de saúde. 

6.1.5. Buscando supo' 

Durante ° estágfšiãíntimos a necessi 
` 

- uscar supurziàteórico sobre algumas 
. 1 Ç V Wa _

^ 

~ n°¿f;i"f 
_ 

`* 
«I 

~ . .. .š . iii. 
questoes que se apresentaram, como dúvida da e f enfermageifiigpu nossa. 

_ . 54., ..` 

giz* ..f›f;. _ . __ Foram efetuadas revisões bibiiográficas s 
V 

te do pe , indicaçoes do uso 

de chupetas, uso de antisséptico no coto umbilical ntados no o 
F" vo 6), hidrocefalia 

e uso do açúcar em feridas. (ANEXO 2; 3) 
V

' 

O O I 

iivx 

6.1.6. Conhecendo outras instituições F 

a. A unidade de neonatologiaí do Hospital 

Universitário 

Foi realizada na data de 29/04/97 visita à unidade neonatológica do Hospital 

Universitário, com o objetivo de compartilhar experiências com o grupo da 8” fase de 

enfermagem que estava desenvolvendo seu projeto assistencial naquela unidade. Como um 
segundo objetivo da visita, pretendeu-se conhecer método de estimulação tátil que esteve 

sendo aplicado pelas acadêmicas de enfermagem em prematuros (Método de estimulação 
tátil TAC-TIC). . 

Fomos recebidas pelas acadêmicas Érica e Micheline, que nos apresentaram a 

unidade, estrutura fisica, divisão das salas e funcionamento da UTI. Em seguida ínoglpram 
apresentado os bebês que estavam sendo trabalhados por elas. 

,
. 

Realizaram uma seção de estimulação tátil, onde a ofierfitadora do projeto nos 

explicou, quais os principais objetivos, horários para serem feitas, asãn como alguns 
resultados já alcançados pelo grupo. 

i

j
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O grupo da nos mostrou um manual que está 
sendo desenvolvido por elas para na internação com seu filho, 

Q. 

pedindo sugestoes.
_ 

b, O berçárío - Curitiba 

Foi realizada em 08/05/97,_-},1.Ina visita de Clínicas, após 

contatos prévios com o Departamento de __,_ do Paraná, 

que nos sugeriu este local, por ser hospital escola, šjeferência na área 

de atendimento neonatológico, tendo uma filosofia de 
' 

panizado. 

Fomos recebidas pela enfermeira chefe do berçário, Êltqual nos apresentou a unidade 

(área fisica, funcionamento, materiais e equipamentos utilizados) e equipe multiprofissional 

de plantão composta por: médicos, residentes, técnicos e auxiliares de enfermagem, 

psicólogo e assistente social. -
` 

Prmros positivos da vi.s'ita.' 

l. Nos proporcionou conhecer uma nova realidade, porém muito parecida com a 

que estamos vivendo, em termos de recursos materiais, área fisica e estrutura; 
2. Possibilitou o conhecimento de prescrições médicas e de enfermagem 

informatizadas via terminal; 

3. Conhecimento de um ber ário com as mesmas condi ões e atolovias vivenciadas Ç õ 

no HIJG, mas com uma grande diferença: a unidade pertence a um hospital amigo da 
criança, que tem como uma das açoes nao fazer uso de chupetas e mamadeiras; 

4. Na unidade existe o livre acesso aos pais, o quešpossibilita a sua participação no 
:as , 'Ç «. 

cuidado do filho; 

5. Trabalho em equipe multiprofissional e a vantagem de se ter um enfermeiro por 
plantão, dispondo de recursos humanos mais preparados para o trabalho de enfermagem. 

._.,. 

Pontos negativos: 

l. Pouca receptividade dos profissionais do hospital em nos atendefig' apesar da visita 

ter sido marcada com antecedência e contatos prévios;
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2. Pouco tempo do hospital em permanecermos 
no berçario; 

3. Não foi penn_iÊ-_do registro 

_c. Hospital Peqúe ` " ríncipe 

'V5 
. VM 

Visita realizada em O9/05191 49 Hospital, pico Principe. Pelo fato 

do berçário do Hospital de Clínicas não satisfazer”. 
"L 

sas de conhecer outra 

realidade em neonatologia e considerando a nossa est' por entrar 

em contato, via telefone, com a direção de enfermagem z. Príncipe. A 
Irmã Antônia (Chefe de Enfermagem) nos recebeu prontéirnente para uma visita no dia 
seguinte. 

Conhecemos todas as dependências do Hospital Pequeno Príncipe e César Pemeta, 

que estao interligados. ' 7 

As unidades pelas quais passamos foram: recepção e marcação de consulta, 

ambulatórios de diversas especialidades, laboratório e áreas de diagnóstico (hematologia e 

tomografia), unidades de intemação (cirurgia e clinica) tais como, berçário geral e cirúrgico, 

cardiologia, neurologia, unidade de tratamento intensivo geral e neonatológica, unidade de 

tratamento dialitico, cirurgia ambulatorial, cozinha e local para retirada de leite matemo, 

refeitório, areas de lazer e “programa família participante”. 

Gostaríamos de salientar que as salas de espera dos ambulatórios têm uma 
decoração bastante receptiva para as crianças. Nestas salas, são desenvolvidos trabalhos 

'P 

educativos pelos profissionais da psicologia e pedagogia, hgrecreando e educando dãíornia rir; nif- 
' 1 

atrativa as crianças.
* 

. H., 

De todas as unidades, tivemos um contato maior corñzo berçário geral, onde a 

enfermeira nos apresentou equipamento usado e area fisica de fofirrašímais detalhada. 

Um dos pontos que gostaríamos de salientar é que o beríário é dividido 

internamente em 3 salas, sendo: cuidados minimos, intermediários, alto __risco (UTI
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propriamente dita) estrutura para atendimento dos 

bebês segundo seu grau de 

Um dos prograiãas contato foi o “programa 

família participante”, todos os pais que 
acompanham seus filhos. Neste ocorrem sobre do hospital, 
quais os cuidados que aäília pode realizar 

O hospital dispõe ainda de casa de e familiares que 

necessitam de cuidados por um ̀féãiägo~.per,íeo`Êo', precisam ficar 

intemados. Estas casas dão apoio aos pacientes processo 

hemodialítico, leucemia e mielomeningocele. 

Pontos Qosit1'vos.' 

l. O programa família participante, para orientar os familiares 
2. O berçário ser uma unidade que contém os cuidados minimos, intermediários e 

UTI interligados, facilitando transferências e aproximação das equipes de trabalho 
3. Grande abertura e receptividade para realização da visita, inclusive permitindo o 

registro fotografico 

4. Decoração atrativa para as crianças 

5. Programas de educação nos ambulatórios, desenvolvidos pela, psicologia e 

pedagogia 

6. Possuir casas de apoio para familiares - 

Pontos negativos: 
_,

_ 

l. Não possuir metodologia de assistência de enfermagem 
2. Não possuir um enfermeiro para cada unidade V 

-. 

- _ :'»‹‹= 

ti. 

'Ê
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6.1.7. A 

Quando nos âdäarar¿nÓs~ sobre do neonato, emergiu uma 
grande emoção. Cuidar conhecer aim , 

5" os foi um processo que nos 9 * __›IL;‹-J; ‹ ›,-Y.. 

tornou muito mais humanas. 

Também intera 7 os com _a equipe» ~ agem positiva, o que nos 

proporcionou uma troca constante de aprendizafl, i uidado 
. _ .-, .z_ 

.z . . 5. 3 Apesar de não consegtiiñim0s_z.rettnir * para apresentação 

formal do projeto, todos os integrantes estavam es de 
A 

e colaboraram 

com o mesmo. _, 

Houve a busca de suporte bibliográfico para qrientar nossa prática diária e 

compartilhar com a equipe de saúde atuante no berçário. ` 

Tivemos a oportunidade de conhecer 3 unidades de neonatologia diferentes, 

ampliando assim nossa visão do cuidado neonatológico e da abrangência da atuação de 
1 '

i 

enfermagem nesta área. 

Gostaríamos de salientar que a visita à neonatologia do Hospital Universitario foi 

de muita importância, pois nos proporcionou conhecer uma realidade diferente com novos 
equipamentos, equipe de saúde ampla e com atuaçao de vários profissionais, o que nao 
ocorre na unidade onde desenvolvemos o projeto. Outro ponto importante foi a interação 

com o grupo da neonatologia, pois foi uma troca de experiências de grande apoio para 
continuaçao dos projetos. 

Desta forma, consideramos as estratégias do objetivo n.° 1 desenvolvidas e o mesmo
z 

alcançado satisfatoriamente. '

, 

6.1.8. Avaliando o trabalhando com a supervisora fâ
j 

. 
_; 

›

" 

img), 
"*.,-z 

, 
_ . . A enfermeira su ervisora foi o nosso su orte ratico, a do de forma con'unta e P P P ,r . 

,_ .l 

,. 

participativa no projeto. Mostrou disposição em nos auxiliar no momentošáie dúvidas, nos 
dando apoio nos momentos de incertezas e estimulando assim o nosso trabalho.” 'V
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Suas atuações 

com o recém nascido e 

laboratório, como 
Seu apoio foi 

permitindo nossa inserção 

-6;-n 

desde a orientação sobre o cuidado 

coleta de materiais para 

durante o estágio. 

do nosso estágio,

U 

. _ 

__ V -3! 
T2. f_` 1%

â
E 

` 

4 ' Í 
~ " .g.'›:.';f 
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l

9 

- cultural e valores) 

ambiental 

aqueles 

pu erperais, 
- universalidade e 

diversidade cultural .e defenfermagem. 
- Planejando e implementando ações sentido de 

manter, :adaptar ou repadronizár o cuidado e família em 
especialfrente a questõesÍÚcomo zvíncula,_ fenômenos do 
puerpério, dependência do cuidado e alta. - -- 

c ._ 

6.2.1. Elaborandofoíiiistrumento de entrevlstšaf paráfçjôlëta de dados 

O instrumento de coleta de dados foi elaborado com o objetivo de abordar as 
questões ambientais e sócio culturais 'da família, _confom_1e a proposição da teoria de 

Leininger, ressaltando os pontos que__acreditarnos .serem importantes no cuidado com o 
1 

` A 
neonato, a mulher no puerpério _e ia farnília em geral (APENDICE 2). 

O instrumento produzido foi um rqteiroi-z§emi§:estmturado, uma vez que Ora abordou 
tópicos de interesse para serem aprofilndados, -dependendo das .respostas doeittrevistado e 

ora conteve perguntas propriamente ditas. ;:¡¿, 
F _

- 
:Ç ;;. ;. "z"`âz_ 

' Si
' 

Foi aplicado a uma família como préjteste,_'de¡¿ectando-se neste proçgdimento 
:V 'V 3" 

.. 
'fix' 

_ 

-« 
. 

' 

¿;- 
í.;;;.2f-';==^ 

necessidades de modificação e adaptação para as fatmliassgtiintes. 

Aplicamos o instrumento (coleta de dadbs)' etapas .do':¡¿§o§és' de 

enfermagem com 10 famílias. Optamos por trabalhar que eštavam 

acompanhados de suas mães-puérperas, nas quais percebemdisÍÊ'Ê¿_.-ot;* _a interação. Não 
foram utilizados outros critérios para a seleção. 

` 

_. . 

. 
11."-=¬ 

..'íí~;f5'
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l 

Para tomar o por apresentar, no corpo do 

trabalho.,';apfénas ainda 8 processos de 

enfermagem que 

6.2.2 e o -processo de 

Para apresentação com nomes de 
desenhos animados, preservandoassim 0 

0612.-3. Neonato Bambi ea sua familia 

Família residente nos ingleses, procedente da cidade de Model‹§z¡,(§¡)5¿ste de SC), com 
influência cultural alemã e religiãof_Eš{angélica Quadrangular.. Kesidem.¿emé?" casa alugada de 

.- 'a 5-Ê? aí' ' 12 

madeira com 06 cômodos, com;;agua=5encãnada e lixo recolhido '3 vezes por semana; Moram 
na casa o casal e mais dois filhos (excluindo_ o»RN). Renda familiar de aproxíimadfamente R$ 
620,00 mensais. 

, 

À' 
` 

'

. 

O primeiro contato com a famíliaƒfoi realizado»através'do'p`ai, o qual foi conhecer a 

criança no hospital, pois o bebênasceu com hidrocefalia e foi transferido da Matemidade 
Carmela Dutra para o HIJG."Ao ver seu ffilho. disse;: “.°at_é¡que ele éj bonitinho*:°:Z¿f,Colocou que 

a mãe-puérpera não poderia acompariliaijo filhoíípšjfícausafzda cirurgia (cesárealzdgnas depois 

ela viria. Ao ver seu filho logo ap.óÍs1 aVcirurgiai,'§Íe¿v-derivação ventricular, pergimtou para a 

acadêmica se seu filho estava bem e _o que feito, (foi explicado, sobre a 

hidrocefalia e porque tinham feito a derivação), A acompanhar duas 

*~ zé, * 

t; T:--->...., ~ 

semanas apos o parto. “ 
« 

,F

r 

. . 
“ = " '>* '/-

" 
' 

:E. 
` 

¿ 
"' 

A mãe descobn`u sua gravidez com gestaçao"=e- toda 

familia gostou da notícia.
_ 

Chama puerpério de “dieta ou quarentena ” e define 0 parto em 
caso de menino e 42 dias em caso de menina. Diz que os cuidados em puerpério 

são: não lavar o cabelo; evitar caldo de feijão, came de porco e verduras, para não dar
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cólica no nao ter carregar peso e lavar roupa. Em 
relação aos Rifocina até retirar os pontos. 

Coloca que banho e água morna antes de 

amamentar. DIU camisinha, 

laqueadura e porque -seu marido irá 

fazer vasectomia 

Como mãe relata «de mais um 
filho”. Coloca que seu filho um aprendizado 
rápido, por isto-.a médica disse que toda a familia -e cantando 

para ele. Descobriu a doença*:d_e¿ seu; bebê no e osmédicos 

aconselharam a “matar a criançà'”.*Relata que ao ficou nervosa e 

“quase doida”, mas o pessoal da igreja ajudou e «disseram -parasnão tirar? a criança, então 

“entreguei nas mãos de Deus? 'Í Atualmente vê seu filho “ígüàlfá'OS ÕüÍr0S._¿§Ó que 00m mais 

carinho". V 

' 

~ ~ 

".,`.¡ÍÍ,,¡ . 25 
V . i i 

f. .ê , Em relação aos cu1dad0sí=eom;ío1 RN coloca que “é bom dar cha (erva doce e noz- 
moscada) para evitar cólicas”. Não Ísabe dizer quais os cuidados necessários em relação a 

doença. Espera que aconteça 'fsomeniercoísas boasf' com 'seu filho. Diz que quem cuidará 

da criança em casa serão “todos, principalmente eu (mãe) A familia está “apavorada 
e nervosa ” com a intemaçao e a~ doença do ,bebê._

E 

Coloca que a amamentação é iniportanteffiporque protegede doenças; O banho de 
banheira “não deve ser dado antes dej._c,ai_r-o umbigo Não sabe para 0 que serve o banho 

de sol e teste do pezinho. Já, em relação as va‹šiif:asi¿,‹_:oloca que “livra de e que 
~ ' 11.

' 

sem re com arece nas cam anhas, masnao sabef fuais oen as ue as vacinas? Í__Ç;ote em. 
' ¬‹ 4 . 

' -“`¬1 _' .. :::;§. ":1l:- 

. 

" 
: 

V âzz-ar.. 

I ~ ~ ¡. ~ . 

" 
_ 

' 

.2 _ 

-'Í'¡‹¡‹'9' ›¬, . 
r - Em relação ao coto umbilical diz que V 

'nao deve-se_moli§Êr5¡ mas deve-se pfiãâfzmedzo 
Í:_ V 

'Í 
. 

i 

¬"'¿¡.. ff, 
7!-}'c-ff-9:'

- 

como banha de galinha frita, graxa; provadae os três pari não 

machucar 0 umbigo . 

«I - z 

z. . ,., 
fz 

Define saude como estar bem, com boa higiene e nao estane. ,. 
, 

- .flw - ‹ . 

Os dados foram obtidos através de conversa infonnal com':öÍ§ÊÍ›ail_e Â`_,_"`lÍevista formal e 

informal com a mãe-puérpera, a qual acompanhou a intemação de seu filhoi
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Na matemidade, 
desenvolvia seu 

A mãe relata 
hospital. 

A criança faz 
por isto ficou 

entrevista e 

Cuidado Popular X ,Cuidado 
implementandopreservação, acomodação ou 

tr 

i. 

de acadêmicas de enfermagem que 

anscultural de Leininger. 

que elas venham visitá-ila no 

durante as marnadas e 

foi realizado durante a 

necessidades e 

fi 
s ettrfaawznúz, 

Concepções do cuidado 
~ 

i ‹› popular da Família › 

- 

' " ' 

- em saúde 
0 Cuidados no 
puerpério 

Higiene: não lavar o 
cabelo. 

::.:.- ,lj 

Q. VbanhQ¿¡ ,serve para remover as 
sujidädèšjjew fa camada de células 
mortas da :pele e estimular a 
circulação sangüínea, proporcionando 
também conforto. , _ 

Quando uma--pessoa fica _algun1¿ tempo 
sem lavara cabeça, o couro cabeludo 
se-_ toma oleoso e a circulaçao 
sangüínea se i_-torna ƒdébil › noi. local, 
propiciando o* aparecimentovjdeqcaspa, 
seborréia,;'§pruri_do e 'queda de cabelo, 
além do idesöoriforto aj pessoa e 
aparência fisica prejudicada 

_" 
_, n._ 

_ 
_ 

. V. 
.._ :Í 

› 'Reipadronizar 
Conversado a respeito da 
necessidade de lavar a 
cabeça e as conseqüências 
da falta de higiene.

l 

. 
¬ 

^'*z'.zz_-; 

Alimentação: evitar caldo 
de feijão, came de porco e 
verduras para não dar 
cólica no bebê. 

âf 

A alimentação dever ser .e 

conter todos os nutrientes 
paro o bom 
0f8flfliSm0- 

_ _ .... .z. ~¬¬ 

:_

A 

Discutido dia ância 
da of 

' 

ãiinientação 
.ëgquilibrada e ' quei' não da 

Quanto aos alimentos que afirmar qual o 
ä l 

cólicas no RN, não são fixos, poiší 
uma criança é diferente da outra, e o 
que faz mal para uma não 
necessariamente fará mal para outra. 
Os líquidos também são importantes 
para o bom funcionamento do 

que provoca 
Êcólíea Íiäfibebê, pois uma 
.criança 

1 

É] tz__,z¿¢iferente da 
outra ei portanto o que faz 
mal para uma não 
necessariamente fará mal
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. ff 1; 

hidratação, 
rins e 

Relação Sexual: O 
relação sexual durante' -az 
“dieta 

para a outra. 

aconsçlhada logo 
existe um período 
abstenção, o casal é 
conversar a respeito e 
momento apropriado para ter 

'que o 
certo para ter 

sexual deve ser 
pelo£ca›sa.l. 

Atividade fisica: não varrer 
a casa, carregar peso e 
lavar roupa. 

Pegar 
Z 

peso não faz bem 'para 
iúngiiénypnncipalmente para a coluna 
cervical§fi§qt1e_é-a mais prejudicada. 
Os-Íësfoif<}os'fisicos excessivos também 

~ ~ não sao aconselhados, mas isto nao 
significa que a puérpera não possa 
fazer -nenhum tipo de esforço; Aos 
poucoszpoderá retomar a vida normal, 
sempre “observando as condiÇões_ do 
seucorpo. . 

g
. 

Çpnvërsado que aos 
pqilcos poderá retomar a 
fazer as tarefas que fazia 
antes do parto e que 
carregar peso não faz bem 
para ninguém. 

F. 
z, 

Mama: Coloca que lava as 
mamas com água e 
sabonete e água moma 
antes de amamentar. 

Para evitar Ífissura nÍo..›mamilo deve-se 
lavar as mamas .somçnte~com=`agua e 
não fazer Qusoi de sabonetes eçcremes; 
expôI¬lasí;iao'rsol *ezfazer com que o 
bebê abocanhe toda a fezaréola ao 
mamar. Quando a muito 
cheia deve-se 

.M 
leite 

manualmente evitando assim1:Êšsura...e- 
facilitando- a pega. ` 

O bebê deve abocanhar toda 

V Repadrenizar 
Discutidozque o sabonete 
e água morna retiram a 
camada. protetora da pele 
e ajudain no aparecimento 
de V 

' 

i~,¿í,Í5Í;z§ehaduras°°. 

Conversadçg;-?¿¿€'fif'bre os 
principais , s com a 
mama. if 

z, 

'í 

0 Cuidados RN 
Gerais: “é bom dar chá 
(enfa doce e noz-moscada) 
para evitar cólicas 

O leite matemo é o alimento epadronizar 
completo para o bebê, por isto Jfol do que o leite 
necessita ser complementado 
chá.

V 

A cólica, em geral, é causada por 
fermentação excessiva e produção de 
gases nos intestinos. É definida por 

-*matgäp é completo, e 
não necessita de 
complernfeíífb, 
Em caso de cólicas, deve- 
se investigar o que pode
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por 
retraçao 
Existe 

SCI' 

Amamentação: 
a amamentação 
importante porque protege 
de doenças.. 

estar causando e colocar a 
criança de bmço na cama 
ou no coflo, para aliviá-la 
e realizar massagem ou 
aplicação-de calor. 

'

r ate 
principalmente 
vitaniitras, - sais 
carboidratos. Também 
anticorpos capazes de 
contra doenças da 
-infecções, principalmente as 
gastrointestinais. 
É um., alimento barato, livre de 
contannnações externas, está sempre 
pronto :erra temperatura ideal para ser 
ofereoido ao bebê. 
Além destes 'fatforzesú a amamentação 
fortalece oÍ1vínculo entre mãe- ea filho 
proporcionando 

_, 
tambéríñíís' estímulos 

sensoriais, auditivos, tátei›s;í'Vi.sIuais e 
emocionais. z-5. 5 ~ 

seu 
sobre o 

e colocado que a 
fornece 

os nutrientes 
bebê, é 

também um 
mornento, de carinho e 
aconchego. 
O1ƒ›_í's_er;vado a mãe- 

amamentando e 
cogrigido a posição dela 
na cadeira e do bebê 
(barriga com barriga). 

'r 

Banho RN: O banho de 
banheira “não deve ser 
dado antes de cair 0 
umbigo". 

0*bfinh0 S¢f5Y¢;ÊP$f?É§âÍ¢m9Y¢f a Suleífa 
da pele, ascélulas?inõñàšÉ'daÍ'camada 
epitelial,'.`f.¡ slzervef ..taÍinbém 

da para o 
Cvflfrërtoëdfl.-¢.rians;a¬~.. 

. .. 

*

- 

Duran`tÊeÊ;o ba11l1o"pVo¿iÇá1iiÍ)«s¿,observar a 
pele quanto a_ preIsença.'deifiÊ`afites, 
manchas e outros, alémdéi a 
criança -e ter maior com 
ela, reforçando 0 vínculo: o 
familiar que dábanho. 

Acomodar 
Colocado- que o banho 
para oíbebê. além de servir 
comoríhigiene econforto é 
o moriäentóàque podemos 
observar a pele do 
bebê 

V 

` o e 
estimulatgiãèfi-Í*Le__ 

Acomparihggç banho 
realizado pelaiã, a mãe- 
uérpera e orientado os 

deveíiä durante o banho 
r e 'apö banho. 

cuidados que 

'Z 
z. 1.1511.- 

. 
›' ug.- 

V 
af. , -¿ ¿
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« graxa provada e 

“não 
se molhar, mas 
passar remédio 
banha de 

até os três meses 
machucar o umbigo

Ú 

sempre 
por 

muito 
para 
mais 

local.: 

Repadronizar 
Explicado que o umbigo 
pode ser -molhado desde 
que depois seja seco e 
colocado povidine ou 
álcool. Colocado as 
conseqüências do uso da 

Obs. No momento da 
o coto umbilical 

RN já havia caído. 

Banho de Sol: Não sabe O serve para 
para que serve. da pele, as células mortas 

epitelial.. serve também 
conforto da criança. 
Durante o banho podemos obserxzaga- 
pele quanto a presença de dennatites; 
manchase outros, além de estimular a 
criança maior contato fisico com 
ela; ,ref‹§tçando o vinculo com o 
familiar que da banho. 

a importância 
banho de sol para 

prevenção .do raquitismo 
e horários pennitidos. 
Expligado também como 
a'criali1ça deve ser exposta 
ao; sol. 

Teste do pezinho: Também 
não sabe. 

O teste 'doi-pezinho tem a função de 
descob:lirii'precocemente Erros; Inatos 
do imetabolísmo no RN. '

i 

São doenças genéticas nas. quais; a 
transformação de substâncias 

H no 
organismo.;1`í_§não _ se processa 
devidamente; prov_o,eand.o em alguns 
casos o acúmulo dessas substâncias e 
em outros,››a faltapfdelas: a criança 
pode ter aparêneiami norrnal, mas 
internamente seu“o_rgar§1ismo*apresenta 

quando' evidenciado, já teráÍÍÍausado 
um desequilíbrio que, 

danos eniyersiveis ao cerebrozz-ff* 
Os erros inatos do metabolism‹5'I:1e‹111ã1s:“`ÍÍw›yii`Í. 

freqüentes em SC são: U 

l. Fenilcetonúria - DeficiêneiaÍÍÊiÊÊ%¿”*›- 2 z zw.- 

metabolismo onde o orgaitisriííãâ 

não sintetiza o aminoácido e-. 

tirosina, em conseqüência a 
fenilalanina e seus metabólitos 
acumulam na corrente sangüínea 

¡¬. 

Repadronizar 
Explicado os tipos de 
doenças que podem ser 
descobertos através do 
teste e trgatadas no início. 
Realizado teste do 
pezinho ie citado o local 
para pegar o resultado.

< 

J., 

›;-V :Jr 
.¡:4z .¿¬,_ 

.› 

41. 
II. 

*1 '.,.â«:›z 
' 

_ .aff 
._ i
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~ :f:fz_,"¿:1- -› 
L' 

_ _ 
":` í~-: 

células 

provocando 
desenvolvimento

~ maturaçao somática 
do T4; acima-de 65..Ng/ml). 

Vacinas: coloca que. “livra 
de doenças” e que sempre 
comparece nas campanhas, 
mas não sabe quais as 
doenças que as vacinas 
protegem. 

A imunização realizada 
vacinas é importante na 
doenças graves que podem 
seqüelas-na, criança. 
As vaciriassão administradas no posto 
defisaúdeáezjãno primeiro mês de vida 
a criança deve receber a BCG e anti 
Hepatite B. As outras vacinas como 
Sabin (contra Paralisia šlnfantil),-_ 

Trípl_ice(~ «contra tétano, ~difle'ria_i e 
coqueluche), Tripliceviral e Safampo, 
sao- ad_m`inist_rada a partir do 3.° inês 
de ~ idade Íemi doses variadas »e' 

repetidas., 
l 

V 

'V 

E importante salientar -a importância 
do complemento dpshesquemas. das 
vachiaszpara que 

Acomodar V 

primeiras 
que o bebê deverá 

no posto de saúde e 
as doenças que

a 

Í Í 

0 Outros estressores 
para a família: 

Ao ver seu filho logo após 
a cimrgia de derivação 
ventricular, o pai perguntou 
para a acadêmica se seu 
filho estava bem e o que os 
médicos tinham feito. 

A hidrocefalia' pelo 
acúmulo excessivo 
cefalofiaquidiano (LCR), 
sob pressão, em 
drenagem obstruída, 

Conversadltäã' seu bebê 
. 

' 

Ç' 

havia tpasfëf., i bem 
durante a e que 
iria dormir"¡1pr algum 

dilatação passiva. dos pelo efeito da 
O tratamento é quase 
cirúrgico. Atualmente,

A 

procedimento mais amplamente 
utilizado é a drenagem do líquido de 
um ventrículo lateral para um 
compartimento extracraniano (mais 

es fesia. 
Discfj ido a respeito da 
hidro, 'a e seu 
tratameñtëífiñimrgico.
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_.

í 

direito ou 
passagem 

a partir 

A taxa de sucesso 

elevada; 
como: 

Dificuldades-_ do ,shunt 
(torcedura ou separação do cateter)Íe 
infecção bacteriana, a complicação' 
gravezniais comum. ' 

A família está “apavorada 
e nervosa” com a 
internaçao e a doença do 
bebê. 

O 'nascirnento' de uma criança enfefma 
gerafíscflfiinentos de perda e ansiedade 
na fainília-. por isto, a enfermagem 
deve estar aberta para conversar com 
os paisz, repassando .todas as 
irifonnaçõesëpossiveis e reais. Deveese ' 

repassar 'informações ›quanto§'g_ao 
estadode saúde do bebê, as causas=d`a 
doença t;e -'suas necessidadeg» 
propiciando _ um ísfientimento de 
confiança fe _;credibili§¿iade;.. nas equipe 
que 

; esta A 
cuidando 

_ 

do neonato 
mininiizando os «sentimentos 
estressores da família~,¿¡§ . ç;Éi?_,_ 

_

_ 

Rgpadronizar 
Díscutido com a mãe- 
puérpera que é normal a 
família se sentir assim, 
pois desconhecem a 
doença de seu filho e suas 
conseqüências. 
Sugeridqq que ela repasse 
todas a-is 

i 

informações a 
respeito do estado do 
bebê 

Z 

à. familia. Caso 
quiserem podem telefonar 
ou donversar com a 
equipe " 

de., saúde 
responsáve=1',]¿š§L“§'!; bebê. 

0 Não sabe quais os 
cuidados em relação a 
doença

I 

A válvula de derivação té' 

drenar o -líquido cefalonaquídiafiagtà 
outra parte do 
principais cuidados que devemoäã 

Repadfo 
Orientado to a 
importância -lido bom 
funcionamento da válvula 

são: não pressionar a colocado os' principais 
_,__ 1. 

observar o local quanto a presençaí;jeg§¿. sinai: e smtomas de 
infecção e observar os sinais de” 

Ê* 
e mau 

hipertensão intracraniana. * .fiincionàmšñto da válvula.
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Crise de cianose durante crises de | Repadronizar 
mamadas. 

\ 1
" 

deve-se ligar' ooxigênio 
Evolução: 

do hospital. 

6.2.4. Neonato Tio Pafinhas..e sua família 

Família residente em Fraiburgo eprocedente do Hospital- Divino Salvador da mesma 
cidade. Influências culturais .caboclae religião católica. 

` 

' 

iv 

Estrutura familiar composta no szegiundoicasamento, 3¿§¿ÍÍmos, com 1° 

grau incompleto. Pai, solteiro, 
V 

35 fano'_s~,- 2° grau completo. Dois fillios-Lodo primeiro 

casamento (da mãe) de l4 e 15 ambos com:-lfhgrau incompleto e do segundo 

casamento, de 3 anos e 5 meses. Tanto- o mais vellios..tral›jf_a;_l;l1am em 
' f ' 

'-;;í;,¿ç 

' 

›.._z;».¬~;

, pomares de maçã de uma firrna local. Renda salarios da 
_ .. 

' '14 × -~ 

V .. .¡.-r.~. . 
- , 

colheita, diminuindo na época de flora .e podagem À
" 

Residem em casa de madeira cedida pela encanada ë lixo,
' 

recolhido 2 vezes por semana. .¿ { z 

O primeiro contato com a família foi efetuado através do fiáí, o bebê estava 

no seu primeiro dia de internaçao. Relatou que a mae nao poderia vir ao'hos`pitaã' pois ainda 
não tinha se recuperado do parto e que veio conhecer o filho e saber como estava e o que 

59 

Explicado que a criança 
-não tem * faz crise de cianose por 

apoiar I problemas no cérebro e 
que antesfde amamentá-la 

reumao 
com 

clínica, 

foi sugerido 
“tanque 

para que a 
possa ir para casa 
a. _ :demora para 

cons_eguirIo`_al1_uguel do O2 
ne<Ê'essidade de vaga no 

a criança foi 
para outra



iria ser feito (Cirurgias ). Sabia que naquele dia iria ser 

realizado a cirurgia com medo de que alguma coisa 
acontecesse. durante a noite para chegar no 

hospital antes de 

Uma semana a mãe, que já estava 

acompanhando o 

A mãe xa “regra 

falhou O marido ficou feliz união). 

Sobre puerpério coloca que conhece °:“Dieta” eque é 

“depois que a mulher ganha o filho, uns 41 dias” 'período nao pode 

tomar banho, só. se lavar com um pano e água.)-morna, e “ não presta lavar 

porque a gente pode ficar louca, assim dizia -a minha mãe .
z 

Coloca ainda que a mulher fica fraca enão pode comer verdura e nem comida 
gordurosa. Sobre relação sexual ̀ refe'ref.que não pode ter por;40 dias¿(Ídemonstra timidez 

. 
5ÍÍ'.fí. iz *Ê

S 

quando fala sobre o assunto e o seu ~rÍoStoiÍÍica todo ruborizado).
" 

Quanto aos cuidados com episiorrafia diz que não fez nada porque não deram 
nenhum ponto, no segundo filho fez cesárea e aí teve queir no posto para fazer curativo. 

Diz que não pode andar direitorporque está toda dolorida, mas logo ficará boa. 

Quanto a cuidados com as mamas,~ já está amamentando seu filho e recebeu orientações no 
. 

_ Íçl 

banco de leite deste hospital, sobreaacomo - retirarzlo={l=eite, contra indicação do uso de 

sabonetes e livre demanda das mamadas. (Foi1.eiiÍeaminhada- ao; banco de leite no primeiro 

dia que estava no hospital, onde ta acadên1ifca»j.acompanl1ou as orientações e agora 
“2 

(entrevista) verificou tais informações). . 

» . 

1;; 1. 

'

e 

' -it 
. . ,ÍIF':.§ 

` 

1. 

Sobre métodos contraceptivos diz. que jÉt¿_ÊiisoúÍt'¿'prin1ido, mas que arado 

porque queria mais um filho e que agora seu marido já todos os papéig-par fazer 

vasectomia, “Não queremos mais porque a situação de nada boa, esses que 

ja tem, basta . 
À¿ ;.__.¬,; /já 

Refere estar bem contente por poder ficar junto de seu filhošgglas um pouco 
fé 

preocupada com os outros filhos que estão em casa “Fico preocupada com ‹íz;§_queno, mas 
sei que os outros vão cuidando, os vizinhos também ajudam Para a mãe, saúde é quando
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a pessoa está bem, sem a familia e também quando o corpo 

nao dói muito na 

Imaginava omei bastante remédio, porque 

tinha falta de ar. ficar internado (N ão sabe 

dizer as medicaçoes 

Descobriu a me mostrou ele, 
fiquei apavorada” d' referindo-se a 

aparência do problema do seu 

Diz que sentiu-se muito preocupada e e uma noite, mas 
que hoje estacontente em ver que:-seu filho está sem aquelacoisa

~ nas costas, tá aíézjmamando direitinho Nao tem mesma doença. 
Refere saber cuidar de um recém -nascido porque sempre- sozinha dos outros 

filhos e não teve medo de dar banho e 'trocar as fraldas. i - 

' '

â 
I fã 

Espera que seu bebê fiquè íhom para ir para casa logo, pois precisa ajudar sua
í 

_. _ _ 
¿ 

. ¡_ .z¡ 

família. » 

ff Í 

"i
' 

Diz ter medo de machucar as costas de seu filho quando pega no colo, mas que as 

enfermeiras já ensinaram como fazerpara 'dar banho, botar ele na cama e amamentar. 

Sobre amamentação coloca queémuito bom dar de mamar para seu filho. Quando 
teve os outros sempre amamentou “parece que eles crescem tão ligeiro quando mamam e 

. 1 

' 

. 
šç' 

não ficam doentinhos, assim amolados muitas S 

~

I 

Sobre coto umbilical colocaíque é :preciso enfaixar para não render e colocar 

mercúrio mais emplasto (uma espécie de fritura com azeite e mangerona). Ê;

A 

. . 2 

Desconhece o motivo do banho de solte d0»tcste"flo pezinho. _¡¿,¿ 

Sobre imunização fala que“eu nunca deíâreiflatrašäf um dia as 
meninos, não dá para arriscar" , diz que estas são feitasíštoigtra sarampo, ,alisia 

e outras doenças sérias que não lembra o nome, mas tem mdoÍ*iíÊÍ§weua de vacinação. 

Não sabe como a família está em relação a porque onde eles 

moram não tem telefone, e seu marido não tem dinheiro para virÍ§ier,,o biëeíâ e também não 

pode, porque precisa cuidar dos outros filhos.
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O questionário 
criança efzalgunsi 

O neonato 
vesical. 

Durante a 

hidrocefalia. Foi 

descompressao 

hospital. 

Cuidado popular x cuidado 
implementando, -preservando, acƒomodando ou 

na 2” semana de hospitalização da 

COIIIO paSS3.g€I`I`l dê C21lI€Í€I` 

a criança manifestou 

resposta positiva de 

de internação do 

necessidades e 

Concepções do ~ 

cuidado popular na 
família 

ii acomodando ou 
cuidado em 

0 Cuidados no 
, . 

puerperio: 
Higiene: Mãe refere 
que durante o período 
de 41 dias a puérpera 
não pode tomar banho 
e lavar a cabeça. (Pode 
ficar louca) 

A mgieñešcoifpörãl é importante para 
diminuir os 'fvetores de infecção, 
proporcionar conforto e bem estar, 
estimular a ,circuiação sangüínea. A 
indicação_dozb3.iii_1o de aspersão é 24 
horas pós~part'o no caso de não ter; 
intercolrênçias como por exemplo 
lipotimia- 

' ' '~

1 
~.-_. 

.1:~ 
. _. 

gt
É 

Repadronizar ` 

- Discutido com a mãe-puérpera 
a importância da higiene 
corporal. 
- Mãe-puérpera concorda em 
tomar banho de chuveiro, mas 
prefere ficar sem lavar a cabeça. 

Evolução p.
p 

=-f Discutido novamente sobre a 
possibilidade 

'A 

de se fazer o 
cuidado corfr aíhigiene do couro 
cabeludo e a mãeàpuérpera após 
duas semanas intemação 
começa a 

25 _¿¡¡¿¿¡¿,¿ 
Elogiada 8 ado tal 

da mãe-piiërpgra. 
_‹._¬o`.›1._ z.. 

V 

_.zê":-":='›'×§¡`§;; 

:_ z 1;; ._§4,› I 
zfféf~._ za

L . w, 

~ 

.mf 
'Ç '_ rú-
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Alimentação: Mãe diz 
que neste ›perío§do~ não 
podejoomerzverduras. 

Repadronizar . 

- Orientada «quanto a 
alimentação rica ¡-em folhas 
verdes; _ 

o.;;cnidado durante 
dias priiieipalniente em 

3IlÍ€I“lOI`.€S 80 
da alimentação 

a .mãe-puérpera 
ingesta de 

rica” «em V folhas 

Relação sexual: 
A 

Diz 
que não pode ter 
relação sexual por 40 
dias e demonstra 
vergonha em falar 
sobre o assunto 

No período pós parto em media 
40 dias, variando de mulher 
mulher, _é o tempo em que o útero 
leva para retomar ao tamanho 
normal e as atividades hormonais se 
restabelecem; _ 

i¿ 

Isto não significa que a mulher não 
pode ter relação sexual anterior a 
este perío:do,ƒtal_ç decisão é muito 
mais do casalfdo 'que da estrutuÍra 
fisica da mulher; .

e 

__- Discutido com a mãe-puérpera 
sobre a decisão de ter ou não 
relação sexeal e incentivado a 
participaçãozfido marido em tal 

decisão. fã

' 

- Orientada quando a este 
período a consulta médica após 
15 dias de Ipuerpério para 
realizar revisão do parto; 
- Foi conversado sobre 
sexualidade. 
Evolução ¿ 
- Orientação reforçada na 
transferência outra unidade 
hospitalar.

í 

Higiene no pós parto: 
Não teve episiorrafia e 
não pode andar direito 
porque está toda 
dolorida 

Um dos cuidados -principais no caso 
da mulher ter parto 'norinál'z-›zz§em› 

episiorrafia é a higiene diá.ria.¿ 
deve ser realizada de preferênš reforçado tai$.â§:;;zƒ¿Ê:`entações 

:durante a 1nterna,1;.»- 
e sabão ou sabonete. Após- *f.ãä*Áâ 
com um chuveiro comi bastariteçágfi, 

evacuações é indicada a higiene corri 
agia e sabonete em vez da utilização 
de papel higiênico, pois este ultimo 
pode acumular nos pontos e causar 
infecções. 

-'2H'=--.-›¬`.. ‹ r ;* 
.. ~ be.. 

À, 

ç ,zffz 

"“§§gf¢Í¿í§rçado as orientações e 

Aeomodar 
I;

' 

-Discutido cÊimça¿:-firae-puérpera 
sobre o cuidadçši:~ç;d¿§_V¿ higiene e 

zzg . __ 1; r 

' 
-r-1 

‹; 4. 

durante o banho 
zera os cuidados, 

com¿l:›.oa'“a:ee fção por parte da 
mãe-:puérperajÍffƒiâšíã'

63



0 Cuidados comRN 

demoristfa 
preocupação sobre 
que vai ser feito com 
seu filho (cirurgia) 

uma 

COITIO 
ÉISSISÍGIIÍCS SOClalS 

5. 

Acomodar
A 

- Pai foi encaminhado para 
orientação da _ residente 
responsável pela .internação do 
bebê e para o¡ cirurgião que iria 

o atoicirúrgico. 
A acadêmica participou 

das orientações 
reumao 
citados 

cirurgia a acadêmica 
conversar com o pai 

apoio emocional e 
atenção. _

' 

QuandorÍ¶a`”cirurgia acabou e o 
pai teve1:.Qí¿_Q¿:Vjmeiro contato com 
0 se volta para a 
a_ç;adêmi¿eãfai`ë diz “Obrigado por 
ter me acompanhado, ainda 
bem que você .ficou sempre por 
perto ” (Não consegue mais 
falar e seus olhos se enchem de 
lágrimas). 

Vínculo: Pai 
demonstra estar muito 
cansado por viajar a 
noite toda 

Viagemglongas em ,situação de stress 
corno a intemação' de que 
acabou de na,scer:.säo aspectos que 
causam muito[c`anSaço 'fisicoz 

mas também emocionalvpara os pais. 
‹_1 

' ' 
:š:š¬::¿~;Ã 

_, ir. 

Acomodar 
_; 

- Pai foi encãmmhado para a 
assistente social que orientou 
.que conseguirz`_ uma vaga no 
albergue para-' 

V 

.que o pai 
descansasseãà -~ durante . aquela 
tarde antes de retomar a cidade 

_ 1 _ ..z-5 

de origem. ” *Í 

¬ 
_ , - 

consegue i Mescansar antes 
"Í;^“` 

. '{ Í `

_ 

.:d§ê.fÊ¿%ver seu filho novamente e 
;""qi2}¶_¿¿;¿ 

_a šsua cidade. 
_ F; f'-- fi aii 

` rf" - 52; 

. . 1% 
~- 

/ _ -SFA 
_ .;..,¿.
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Outros estressores da 

preocupada com o 
filho menor que deixou 
em casa e que nao t 

noticias dos familiares. 

familia: Mãe- 'diz íestar ` 

em 

Acomodar e preservar 
- A mãe-'puérpera foi 

encaminhada a assistência social 
para que ver a de entrar em 

com a .fa;mí.li-azdo recém 
via telefone» para 
a separaçãoda mãe- 

de sua famiiia. 

consegue 
contato com seus 

e 'demonstra maior 
saber o que 

casa. 

Coto umbilical: Í. É 
preciso enfaixar para 
não render e colocar 
mercúrio mais 
emplastro (uma 
espécie de fritura com 
azeite e mangerona). 

No coto unibilical é indicado o 
de uma solução antisséptica 
desid-ratante, sendo que existe vários 

mais usados sao povidine, álcool 
mercúrio; entrëšoutros. 
O curativoz;dfeiíei'ser feito junto com 
todas as troca=sf'de fralda ou banho. 
O uso da faixa tem sido bastante 
discutido e- está em desuso porque 
propicia um ambiente úmido e

3 

bacteriano._§I_2m algumas vezes está é 
colocada muito ape1tajda;_› causando 
dificuldades respir_atorios§ .e 

digestivasçno recém ~nascfi_Çc{1f‹Í›o.

>
. 

_ mg, 
r x 

produtos no mercado dentre estes os- 

quente para o 
i 

desenvolvimento 

elogiada as atituti§§f§*i;ositivas da 
~ z mãe.

` 

com amae*-puerpera 
A _osj;eI‹'mtra indicações da faixa, e 
outras substâncias sobre o coto 
uinl§ilica1"3§efÍÊorientada sobre a 
'segagein do coto e colocação de 
povidinef 
- Demonstrado o curativo para 
a mãe-puérpera e auxiliado 

Â _ durante o primeiro banho que a
~ -mae realizou e 

Evolução
i 

- Durante afftroca e banho 
observado que*'¿ a mãe-puérpera 

i 

realiza o procedimento correto; 
- Reforçado as orientações 
durante a tr"e~ca'ffdef curativos e 
banho do recém-¡. .nascido e 

-r~›_›z ›», _ 

Banho de Sol: 
Desconhece o motivo 
do banho de sol 

na calcificação dos ossos. Além 
deste beneficio o sol proporciona 
calor e energia para o recém nascido. 
O tempo de exposição do recém 
nascido ao sol deve ser de 3 minutos 

O banho de sol é importante para'ÍeÍ:§i¬¿¿$rcomodar }*#'“ 

recém nascido pois é através dosi 
raios solares que a pró vitamina 
transforma em vitamina D e aiD‹iliaÍÍ'i_í§í_SQ¿__Iarios. 

-*;;âfí:?= . . 
Í'

, 

2 .zâäiscutido com ea -n“iae-puerpera 
_ A . - fã

_ .fazggnancia do banho de sol e 
-, . - 

.. .,.z›¿ég:~- zm 
-ía 

A 1 
_ 

1.
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Teste do pezinho: 
Desconhece o teste do 
pezinho 

Congemto, 

Congênito- elis a Fenilcetonúria 
causas prev_eníveis*de retardo 
cuja gravidade 
exclusivamente da época de 
diagnóstico e início de tratamento 
adequado; ..

i 

Estudos--' comprovam que 
“periodo prec6ce°° para o 
diagnóstico `e_ .tratamento do 
Hipotireoidismo Conígênito. é 
somente o período neonatial; 
diagnósticos _e tratamentos 
posteriores a este período__..íserãoz 

sempre tardios, uma que sempre 
se estabelecerãoƒlesõesí ÍIÍÍÓ 

' Sistema 
Nervoso. -Í . ~ 

Sendo alto, _'oÍ-fcusjto, de 
acompanhamento Í. de .unyindivíduo 
com retardo Êjmen_tal~ sua 

_ íøf' 
viózúúl; 

l 

i f_§ 

O diagnóstico pre¿f:(›ce~ _ ,`f,Í,}, 

criança os direitos' de. 
que lhes são assegurados 'atravé$.i§‹Íã§§` 

the. 

a mãe-puérpera 
importância do teste do 
local de retirada do 
e quando seria colhido 

sangue para a 
do pezinho e 

onde -retirar o 
- Anotado -nacarteira 

de 'vacinação data da coleta de 
e local para retirada do 

resultado reforço verbal 
para a mãe. “ 

as - 2 

~ 
" ›â.â' 

Declaração Universal dos
" 

criança. 
_ 

› 
Í'

. 

. 

*I 
#- 5 '--'=.7!=t¡ --~z-zzz. , 

_ '.. ~1×z'â;,¿ 
.¿. f_:¿,.-z¿¡',_ ¿,, M- .r.,z,“..; 

, : . _ 1; 
_¬;¡fi..›.¿_›,.. z 1., 

~ É
. 

'í 
.,,'‹A~¡- 

vz
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0 Cuidados com 
neonato 
domicilio: 

Cateter: C 
vesical de alívio 

recém Repadronizar « 

- Funcionário 'demonstra a 
cateterizaçao a mãe 
explicando o procedimento e a 
importância de ser realizado 

realizar o 

após já 
necessitar 

a-_vimp:ortância da 
para o recem 

elogiadala mãe nos 
que eStáÍtendo com a 

e_ com Aa cateterização 
propriamente dita Í

` 

- Cuidados com 
válvula de derivação

A 

- Cuidado fi'ente a 
tendência a obstipação 
- Necessidade de 
acompanhamento e 
controle. 

Segundo WHALEY 1985, os 
cuidados no pós operatório de 
liidrocefalgiaz 

E 

. 
V. devem ser: 

posicionamenfoflii -sobre lado nao 
operadoggpafligfprevemr pressão sobre 
a válvula »*”do Íshunt, medir 
diariamente o perímetro! cefálico, 
observar 'quanto a sinais”-'de 
hipertensão- V craniana, instituir 
medidas geraisƒde higiene e .cuidados 
a pele, instituir horários de refeições 
flexiveis ~ei' com ~hor_árÊ-ios' ¿fi“eqüente_s, 
proporcionar 'estiinul¿aÇÍã§Q'_i;Vtátil e 
encorajar . a pãrticipaçãoiidos' pais no 
cuidado. Í» ¿___ z 

1
s 

Alguns cuidados devem» a 
nivel ózzmzflâzf, wmçziirafimenzzzgââp 
rica em 

V fibras para 5- 

constipaçao, :cuidados com a
b 

perímetro craniano, consultas 
regulares para acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento. 

2 -f, *' ” 
1

f 

V ,.Aë}§ö_iiiodar 

É conjunto com a 
equip¢'.';med§ca, orientar a mãe 
sobre cuidados que iriam 
ocorre a nível domiciliar. 
- Realizado- ireunião com a 
residente de plantão mais a mãe, 
onde foram orientados os 

A 

.cuidados para a alta 

Evolução: 
-' A-s orientaçãërifomecidas 
durante a reuriiãüyforam 
reforçada na transferência para 
outra unidade, por nós 
como pela rešidenteíimédica. 

› .~ f 

e observação- do aumento › » 
;::š.¿‹z;> I :_.

t 

5-f‹%_:z»fi.zf¢fr› -'« 

V .;ff: 
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6.2.5.- 

Dando cultura.-is-com o recém 

nascido e com as que esião descritos a 

seguir. 

Foi no dia 22/Q4l§_97, a= primeira nas 

emergentes co'i;n___as os; recem --nascidos 

intemados, para serem trabalhados em um 
O local escolhido fo'i*"^a sala' da que Jsíttiaval-S§c1zl;i.de;;tro da unidade, 

-r 
.

* 

facilitando o acesso das mães. ' “ ' 

- 
í 

'.='1^=;1,.... - 4:-1 .‹ .. ~ Reummo-nos com O7¡ inaesapnerperas. O encontro iniciou com apresentaçao das 
acadêmicas e explicação do moti_vo*jpelo= ;qual estavam realizando o estágio no _berç_ário e 

motivo do encontro. Â 
V 

i 

1 

V 

. 

1 

_ _ 

Em seguida, foi realizadaf uma dinâmica para mães-puflérperas, onde 

cada uma apresentava quem- estavafa sua esquerda dizendo home, local de residência e 

nome do filho intemado. Foi' 'perguntado assuntos que conversar 

sobre seu recém-nascido e a simaçãÓV~de1tí~S2IÍi'1ÇI§€¢- »qu_eÊ Ííelezestava vivenëiaiido.' As mães 
sugeriram os seguintes temasí - 

' 

- 

*' ' 
H

. 

i i 

ir -~;â'z'f~51.í1 

- Hipoglicemia; 
V f

A 

. . ¿¿.› .._.z_ ~ _ 

- Cuidados diários emccasaz com (cl1j§ç alimentacao); _.}*§¿¿ 

- Possibilidade de usar;-.sabonete com em RN 6 ; 

- Cuidado com coto umbilical e tempo que Cair; 
* "iii 

- r 

-j '› " 

- O que fazer em casos de sapinho e cólicas; fz. 

- Que tipo de leite deve ser oferecido para o 
- Uso de chá em casa. 

__ 
=-'r."._"';Y` 2. -
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Destes temas, que fosse trabalhadofínloí próximo 
encontro,z£›šÍ'l 

l H u 

_ __ 

“Na última “Como você está 
sentindo hoje, 

Agora vai 

saudade dos filhos 
aqui e estou com 

ogo 
Gostana de trazer o 

Nao tenho saud d 

s berçario 

a es dos _f1_lhos porque tenho saudade do 
maridoque: estasozinho em casa 

u H

_ 

“Tenseiiíque o meu bebê fosse o pior do berçano, com Íout-'ras mães 
entendi que e›dsternÍ,casos p_iores.”' › 

` 

u A 

“Eu estou contente o atendimento que meubebêíestáz aqui.” 

Percegçao das acadêxr1icf‹_1_s:_.i_:i,rÊ;_¿ 
Í Ê 

A reunião foi descontraída, auxiliando a interação entre todo o grupo.- . 

Foi produtiva, teve grande, participacão ei aceitação. das mães e uma certa 
expectativa em relação à próxima etapaf -A 

A 

» » 

H H A H 

Os funcionários demonstraram vontadel_de que algumacoisa fosse realizada com as 
mães, pois quando havia duas^er1fenneiras~_no¿berçaifio. era realizado um ençíçmro semanal 
com as mães, mas agora com apenas'uma'_enfern¶eira'este encontro está Í 

.,_. *ÃÍ 
. , 

E1 
` 

~ ã 

_F_o_i realizado no dia 06/05/97 por 
objetivo trabalhar o cuidado com o coto umbilical, e profiššioiiãl) “Par 

esta reunião, optamos em utilizar atividade de du 
u vw V M , , 

. 
- a 

esenho sejaçlos.
` 

A reunião teve início com a a " ` presentação das ii'-`__o dos objetivos 
do encontro, e apresentação das participantes (5 mães). 

l 
V 

`

A
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A seguir, foi com a distribuição deicaneta hidrocor 
e pflp.¢1;§‹›;fi¢i0 Para 

Cada sua vivência familiar e 

cultural. Algumas 
- e moedaázeiafaiäafido até 

cair alguns dias 

- Ólcoítouímbjilical 

- A avó do coto, mas a mae 
` 

aprendeu, através de revista, que mercun0.,~gaze e 
- Bsparadrapo. A 

A

' 

i-"Fez uso em seus filhosanteriores de com mangerona e 

fzúxa..
` 

Após, foi discutido' as orientações atuais e quais ¿w 'efeitÓ_s'e”t¿ig;,g;ivos do uso de 
algumas substâncias citadas acimaf'eÍa;.eontra indicação do uso da Í*

V 

Todas as mães-puérperas¿iff‹§ram bastante participantes e ativas nas discussões, 

ficando bem descontraídas. Consideramos-positivo o encontro pois ocorreu -paiticipaçao das 
mães-puérperas e repadronização do- cuidado com o coto umbilical.

ä 
C. Í.

4 

Foi realizada no dia 16/05/_S;)7¿fe teve çomgpbjetivoiproporcionar a entre as 
_. ~zz_ 

' 

V 

' " 
ii 

- 
'.

. mães-puérperas e acadêmicas paratríabalhar o_cuiÇ1ad0Í_=?pgpular e o cu1dado~;pro_fi_s§1onal em 
nr ' 'uz 

especial frente a questões do cuidado com o neonato. i 

`

: 
' 

.. I -Li-21,, 

Como dinâmica de interação; foi utilizado uma=l,~te§§§ca conhecida ¢0§g‹›:"t~êê- , a de 
- 

. . 

z . 

aranha”, onde é utilizado um novelo de lã e a primeira pessoaggpo faia Ó localíäe» onde 
vem, qual é seu filho e como está se sentindo, após j0ga`ö"iÍ§.§,ra outro participante,

1 

até a formação de uma teia e que todos estejam segurando oi ¿_l3e'poiš%ã%;eia é desfeita e 

as mães deixaram uma mensagem para o grupo. `

_
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Após a o que vocês gostan`am` de' colocar 
sobre oiícuidado O que vocêsjgostariam de 
saber mais sobre o sugerindo e sendo discutidos 

os temas a seguir: i 

- Uso de 
- Tempo em se se existe diferença de 

uma criança para 
'~` Cuidados com 
Em _um¡¿_segundo momento as as-- dificuldades de 

estarem longe de seus familiares eza necessidade de do seu bebê. 

Foi realizada uma§t'roca de experiências e apoio no grupo. 

Foi levantada também a discussão a respeito da d0.zpai nóâiberçário, onde as 

mães-puérpera manifestaramfše que :seria melhor o livre' acessoíídgfgpai, pois alguns 
. _ › 

v -~z›: 

trabalham e não podem ver seus-filhosfno horário de visita estabelecido ípëlbthospital. 
. . . _ _ , ¡, ii 

6.2.6. Avaliando os' objetivos 2, 3 e 4 

O instrumento de coletas de dados auxiliou nosso conhecimento, das fa_mílias de 
algumas influências culturais", de ,Çrençaspe«_valores sobre o cuidado, em especial frente a 

questões com cuidados no'puerpério,aleitarnentozmatemo, vínculo, cuidadeívfcom o recém 
nascidos, cuidados para a alta, Foi ld¢o`m'u_'ito'§1valorj.para; que aprofundàssemosi o nosso 

conhecimento a respeito dos cuidadosipopularešjegsuas influências na saúde; 
' 

Í 
i 

A

› 

z 

- « 
1* 

Os dados obtidos através do instrt1§1ne1ít{É›ií'.p‹_i›zís'lš;ilb\ilitou identificar necessidades e 

implementar o cuidado de enfermagem ao neonato e puéiêära, levando em coo o 

¬*~*f"**:. 
. 

W 
1 , 

cuidado popular e o cuidado profissional, de forma a acomodar 
“__ 

ar. 

As oficinas realizadas com as mães-puérperas de grande nnpditaitcia, 

pois nos proporcionaram a ampliação do conhecimento sobre;o§;¡~o,› popular de forma a 
-'"T*`Í“Ê'ftí=šài

7 

trabalhar o cuidado profissional de enfermagem, além de awnentar*êhossa.¡äeração. 
ea
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seguintes motivos 

1. Os pais 
tarde, e pouco 

2. Não e permltldo a 

3. -Muitos bebes / familias inte 

estado.
Z 

Em do reduzido númeroiide-zb 
nestes casos v1m' 

V 

ebfisss 

os: a mãe ' 
-g_uerpera` Bem 

necessário a realização dainišitaí 

objetivo 2. 
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e a propriedadezdos cuidados 

Para optamos por 

conversar diretamente com 'a dasfmães*-puérperas 

presentes noíÍberçário. Escolhemos as contato e 

que acompanhamos de forma mais direta a evolução e ›pr`V0b-lemática de 

saúde. '

A 

Não seguimos nenhum roteiro pré estabelecido e o questionamento se-deu de forma 
informal. Também solicitamos que os fi1ncionári0s.falassem'§sobj_re trabalho e que 

fizessem sugestões de mudanças.: *Í 5 
ii

' 

i › 5~;f'z . E 

Alguns dos depoimentos efetuados foram:
V 

- “É muito legal o trabalho que voeêsfazem com as mães, parece quefelas entendem 
melhor o que a gente fala.” (técnícade-enfennagem);

c 

- “Nós não temos preparação -para trabalhar comia é legal' o que vocês 
fazem” (atendente de enfennagem)..' i 

¿_ 

- “Porque vocês não ficam aqui: Como- depois de (técnica de 

enfermagem) fi: * 
-_ *f-É 

f . .::. s 

: . .: .z 
' > > 

- “E importante trabalharosâ=fatores_;ibüI€|í§5ais?¿;a familia, pois eles ipílüeneiain muito 
no cuidado” (enfermeira) ` ' 

s

I 

, 

" '_ afã. .. -""`z'Í-"'‹"¢,:iÍ* 
V ~~ - !'r¡=="/ ' "..: _i;í¶'ii§;‹'i"`»'í'Í'í 

Quando aparecia alguma- dificuldade (nas: 
as maesfízras os 

funcionários da unidade nos encaminhavam dizendo:**“AšÊfiÍÍ" eiras Sônia e' -,_e""`i' é ue 
d i 

›, 

são boas em resolver estas coisas, elas entendem” agem). F
* 

Outro ponto a ser destacado foi o apoio recebido ' 

___'eras presentes no 

berçário quando ouvimos incentivos como: ` 

_

. 

. _.¬. ,.. . 

- “Vocês são diferente dos funcionários, param para 'falar com as vezes 

fazem a gente chorar, é muito bom” (mãe do recém nascido Tio Patinhas.).
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e humanístíea'%iIãaÂ_eqil.Ípe de 

e busfejtfizido-spluções 

conjuntas. __ 

Com o 'eiativa da 
equipe, tomando-nos mais e .na d§inâmica de 
trabalho da unidade. C 

F.omo¿sre§‹Í:1;uisitadas paraauxiliar em vários unidade, 

como: desentendimento entre de sondas falta 

de material, lâmpadas queimadas, unidades e 

necessidade de localizar a família do incentivarëja permanência da 
...._._._...._¡; 

mãe-puérpera no berçário e de orieiifašões à do neonatoí recéminternando. 
.::..:.:^':::. ¬ 

i, 

Surgiram necessidadesííãide;f§§$ncaminhamento:s de mães-puérpíeras paraconsultas 
médicas (febre alta ou hipertensão) Íe :retirada de pontos. Em várias de-st-as» atividades 

solicitamos apoio do Serviço Socia_l¿Ú Í» `¿ 
C 

, 
¬ *

Z 

Como previsto em nossas jest'ratëgias,] ,buscƒ‹1:1ÍnÇ›S¿i.sL1porte teórico sobre o 
funcionamento de berçário para fundamentarmostínossa prática. (ANEXO 5) 

6.4.1. Refletindo sábtfe“iaäífiifniaçãoffhirmanística equipe de 

enfermagem 
E›¡ 

.. 
_.,_×.3¡_›› 

.,._' -.fz _ 

M 
› 'ff-. 

' 

J: .:' " ' x :*':~Q. i 

_~ _›____.;.¿¿`›1 N 1 9 «z
_ 

O nascimento de uma criança enferma gera sentxfintos de perda, ag- culpa 
nos pais, com episódios de tristeza, choro e equipe de ecer 

31%; 

as causas da doença do neonato e tentar compreender que es sao normais. e 

"
, A equipe deve permitir que os pais chorem ou expres¿;ärai\%icontra o que lhes 

aconteceu. A expressão destas emoções pode até ser de críticafëi/ƒõu a equipe. 

Cabe à equipe trabalhar estes sentimentos dos pais e tentar compreendê-"loSÊÍÉÉÊÊÊ
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Durante este aberta para os pais, 

repassando todas as estas quanto 

ao estado de assim um 
sentimento de neonato, 

minimizando os 

Segundo 

neonato devem saber 
vias aereas, iniciar a 

alimentação e. necessidades hídricas assim como 
Eiçistetambém a necessidade deiparticipação dos paisjnaz assistência 

ao bebê no berçaifio, sendo que aíi.nstru'ção posteriores 

exigem considerações especiais. A separação durante o pode ter efeitos 
indesejáveis significativos sobreo desenvolvimento de uma relação- normal; tais 

efeitos podem contribuir para anormalidades comportamentais e`fi`sic_as šubšequentes, como: 
._..‹'-. É atraso do crescimento e síndromesâdéípnvaçao, neghgencia infantil e maus tratos. 

Durante nosso estágio, observamos e pesquisamos sobre o fiincionamento de 

berçários e atuação de enferniagem, mas na nossa prática, ozpontoque mais -_ nos chamou a 

atenção foi a dificuldade dos-›profis:s"ior_iaiÍs no relacionarnento' interpessoal coma equipe de 
saúde e familiares. Foi baseado nestas conclusões que optamos-em trabalhar jíiinto à equipe 
o tema relação pessoa - pessoa. 

I 

5 'A 
_ 

¿ _ ¿
i 

Consideramos ainda que no çb¿eiÍíçári'o» emjique »atuan1os,:e>dstiam várids¡p_0ntos para 
serem trabalhados, entre eles: reforina1'da estrümraçfisica já,em discuss'§o2;'1:ÉfçÊi¿i"idados de 

l 
: -1,; ~

. 

_› .J . .._;í_ 1-' 
.

' 

7 .. 
. .. enfermagem mais humanizados; novas tecnicas de__co}etëiÍ3¿‹1e materiais; aperfeiçoäzgrento da 

J Ii 
” 

_» 7 

›
' 

equipe nos cuidados de higiene e conforto e novas visões%2§ÉäeriÍ`ermagem en1jn_¿f logia. 
^- Í `› '-" -¬¿ '‹ 

Porém, acreditamos que estes pontos-_¡_só terão um bomšíníãššfgzgrvolfimento se__ de 
. 

' 

_ . . ~. _ Í 
~ 2 _ 

enfermagem estiver trabalhando de fonna unida e hannomos'g§¿3§ii;_?;}§_g§¿iaos familiares. É 

Realizamos uma oficina com os funcionários no Ti, trabalhando o 
.. 3-__:5 _ 

relacionamento entre a equipe e familiares. 
A M 

;. ¿zíÍÍ 
"'¡, 

A oficina contou com o espaço fisico da sala de passagem de e teve 

como participantes 6 funcionários da equipe de enfermagem.
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Teve inicio com chamada “Teia de Aranha”, cujo o 

planejamento encontra-se as acadêmicas esclareceram o 

objetivo do trabalho realizados na unidade. 

A seguir, foi e para tanto foi 

utilizada uma adaptação da onde foramlcvanfados 

os seguintes temas: 3% atrapalha a equipe, e fa_miliares_?' O que 
favorece esta relação?iÓ que você relação se tome 
positiva'?. `12=‹›i 

“nú 
As respostas que surgiram foram: 

O que atrapalha a relação entre equipe, 
- Falta de comunicação; falta de material; falta de para o atendimento ao 

paciente e familiares; falta de material adequado; falta de material ez inedicamentos; a 

cultura; stress; falsidade; recursos profissionais; recursos materiais.
I 

O que favorece esta relação? 
- Dedicação; amizade; boa vontade; sinceridade; força de vontade; uma boa 

conversa e um bom entendimento; a lider; simplicidade; companheirismo. 
z» 

O que você (funcionário) pode fazer para que esta relação se tome positiva? 
- Continuar remando devagar e sempre; ' 

- O que atrapalha não está ao meu alcance. de mudar, o restanteúipode continuar 
como está;

í 

- Continuar sempre a colaboração entre as equipfizde trabalho vez 

” 
42» 4 

z` I 
j-ara 

mais' › Y 

- O amor e a responsabilidade; ;1~â;¿ ›_ . 

" 
- :'t`z-;'Íz- ' 

_ Continuar sendo amiga, ajudar o familiar entender do seu parente 

(filho), ajudar sempre que for preciso na unidade; 
- Solicitar melhor qualidade e quantidade de material; solicitar maibnzíémpenho da 

equipe médica para melhorar a unidade.
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A ós com as acadêmicas fizeram uma7 

somos gente que se relaciona e 

que cuida de 
' 

Para dez umf bom 
relacionamento 

6.4.2. 

Outras necessidades que surgiram durante atitudes e_¿soluções 

viabilizadasí foram: í: . 

Resposíà§_sobre o teste do.fpezíínho: Durante nfeonatclógica 

surgiu uma dúvida"-sobre a coleta do 'teste do .pezinho realizada com 
qualquer sangue ou necessariá;iiieñtÇ_ com das crianças em 
fototerapia poderia ser colliidoeoisarígiife? Como 

A princípio, discutimosío com a que nos a orientação 

recebida pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) onde é realizado a análise do 
teste do pezinho, segundo bo qual o- poderia serrdeçqualquer local e que nada foi 
orientado a respeito da coletade em-Ícriançasb emffototerapia e preenchimento do 
material coletado no cartão. ¡Fomo`§s¿então buscar bibliografias sobre estas orientações junto

Q 
_. wa- 

ao LACEN e Centro de Estudos. Í - 

'. 'Í 

Estas informações foram repàS'sadas para VÍa"'enfe§rjrnei'ra e equipt-::íízfde~ç§'e11fermagem 

através de discussões e repassado'_<%›§Ífi:naterial1forÊëçido.pelc_LÁCEN. - 

› -~---sr: ' 
. 

' 'rg--__; 
- 

t 

. . "-:Qi ' 

_ 1 Â- ..Í:.:¿›§, 

Uso de chugetas, Quando iniciamos o berçáno, depu~com 
100% das crianças usando chupetas, algumas outras as 

:Ii «zz ortodônticas com prescrição da fonoaudiologia. A 

9' 
A 

A '

' 

Este tema nos intngou muito, pois durante todo ozzzprgädemcs as contra 
indicações do uso de chupetas e seu desuso principalmente da criança. 

Procuramos saber também quais as indicações científicas da prescrição e quais 

os tipos indicados.
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Fomos em busca orientasse nossa pratíicazdiária e que 

fomecesseíium a fonoaudiologia atuante no 

berçário (ANEXO 
Utilizamos prematuros que nao 

possuíam um iriiciandjqcstimulação 

fonoaudiológica 

Este material m aula da 
disciplina de Contexto interessa 

principalmentepara as futuras enfermeiras que pediátricas. 

Pais serfif orientação quanto às-normasrdo observar que os pais 
que entravam pela-'primeira vez na unidade, recebiam orientação verbal sobre o 

funcionamento do berçário é°'suas normas e rotinas, dúvidas. Em 
discussão com a equipe de enfermagein, foi colocado que era este problema, 

pois não existia qualquer tipo de.matcrial: escrito que pudesse dada aos 

pais. 

Buscamos então soluç_ões'1em'“conjunto' com ~a1.eqLÇi;P-¢_de enfermagem e médica e 

chegou-se a conclusão de que a él:abo1ÍaÇão~~.de Vumz.“folder°Í explicativo seria de grande 

importância. ' 

' Z 

. Í ¡ 

E " 
'

¿ 

Este material foi elaborado comgfoíflapeitiišdaenfermeira daj unidade eÍ.à participação 

da equipe de saúde, que opinou sobre os dados .colocadose e fizerarnsugestões. Este 

material passou ainda por um pré..teste"come6.zniãea;puérperas, presentesláio berfçário, que 
consideraram bastante importante tais orientacõese sobre algunsvspontpps, sendo 

A 
- 

' 

5 :ez z z-=.:.~~'~::'~z. 

que 0 mais citado foi a restrição no horário de v1s1ta;doS_p@~,p . 

Este ponto foi colocado em discussão médiüfl de 

enfermagem, sendo que a equipe médica se mostrou bastmte;~._a participaçao do pai na 
prestação de cuidados com neonato e permanência no berstatzvposição veio ao 

› 

.;¿¿.=¡;z¬_-;_.z;' 

encontro de um anseio nosso que foi sendo delineado e fortaleëiã'o;,dui'%e 0 estágio. A 
partir disto, surgiu uma abertura junto a equipe de enfermagem para discuššábíâfišrespeito da

79



necessidade da 'de seu filho, ponto; que não era 

quwieafifliãiáfë 

Foi do neonato quando do 
impedimento da de visitaVPara isto foi 

levantada a aumento`íÍdo número de 
aventais, sala infecção hospitalar 

sobre tal presença. 

Desses pontos, alguns sendo- quezlainda 

está em fa_s:e.de discussão e possível 'def-salientar que o 
folder explicativo já está circulando e documento. do 
befçàr¡‹›.(APÊND1cE 5) 

Identificação feita comesparadrapo nos com 
esparadrapo de forma anti-higie^riiE;'ztÍ§_e§_sem atrativos estéticos. sugerimos 

um novo sistema de identifiQa;ção§1Í§com cartões decorados e de forma 
reaproveitável. (exemplo no APÊNDICE 6)

q 

Inicialmente foi feito» unrgteste icom iimpresslão ífçiëlz identificação a caneta para 
transparência, o qual foi desaprovado,¡pois não apagavatotalinente. A enfermeira sugeriu a 

impressão das identificações-com fita “Rotex”¿ eireal-izou pedidopara a compga. 
l. _ i. . 

, 5 

A equipe e a família se manifestaram ¿apoiand_o nossa iniciativa emdecorar o berço 
com as identificações. A 

` 

Í 
*Í

i 

V ' 

. 

` 

V 

'fé 
z. 

. . 
t .. .-ia; . › › *t ~ 

Manual do aleitamento matemof Foi idšiíforma integrada contãíggifenneira 

da unidade a complementaçao do: manual do materno que jazsendo 
elaborado pela mesma. xi. 

Por já possuirmos uma bagagem acerca do conteíi§§§§§§gfend_ennos o aleitamento 
matemo e os profissionais do berçário desejarem mplemmtâ¿i§§~am§-nos a disposição 
para somar esforços nesta iniciativa. 

A

_ 

. V,.›,‹ú_.‹,, 
_ _; s‹‹.;‹`É
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No manual foi matemo, vantagens para a 
~ i ::...,; . mae-puerper-a e boa amamentação; problemas 

durante a o HU G (APENDICE 7). 

Uso de observamos ozuso de 
Povidine tópico Em:'»npssa*prática 

acadêmica anterior, 70%; Colocamos tal 

assunto em discussão com a teóricos para 

tal escolha.
' 

A partir disto, elaboramos zum material e desvantagens 
dos produtos o qual foi enviado para comissão de hospitalar, zoom a sugestão da 

mudança de Povidinetópico para álcool a 70%. (ANEXO 
¬‹ 

6.4.3. Avaliando óâfiàbjezivo ó - 'É 

Consideramos ter interagido d_e__fo_rma:positiva coma equipe de enfermagem quando 
desenvolvemos uma oficina para discutir;-um_'tema de formação»ltumanística sobrea relação 
interpessoal entre a equipe et familiares. Também trabalhamosde forma conjunta vários 

' 

.. Mt :' :_ 5 
temas de formação técnica dotrabalho dfefettfeftfniagem e buscamos soluções. 

Salientamos que estes temas foram' dgâzfgfançléibeneficio para nossã*>feÍrrnação, nos 
permitindo ampliar e reforçar conhecimentos__do_dia a dia da enfermagem neonatológica. 

:H _, _ .nm _ _ v 
V 

. . 

Encontramos várias dificuldzad-es~»e'm; Ífttgcionanos para temas 
.::::_ 

__ 

V 

>v2:›'¡¡;!¿ 

de formação técnica e humanística, pois 0 quadro por plantãç>Íf_;ƒ;_ã¿,í§'Ãuzido, 
' 

I 

“'21 É 
' 

›-'-zlíf-â-;¿'«~'¡' 

impedindo-os de se ausentarem de suas atividades dmantefitigggfiodo de 'mos 

um horário fora do plantão; não foi aceito pelos situação démãnspa que 
a pouca lotação de pessoal no berçátio está sendo um entravai atualização. 

Outro ponto importante que poderíamos citar como vçÊ'ncia`z ijaalcance deste 
_* _z› - 

objetivo foi uma falta de preparo, durante o curso de graduação, em _a¿gnos com a 
{ 

¡:':š:Ê'š¡:¡5;_'‹_
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“ Desta 

equipe de enfermagem 
por cos§t§i§i1i;š:s=Ée 

previsão de um 
se referem à 

consideramos o 

pratica muito graiide *influenciada 

atingido 'se_jrefere à 

Ja os aspectos que 

de formaçao teÍc'nica, 
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O campo e clientela prática assistencial, 

o berçá1io*ei¡neonato com el família, 

foram de grande valor, pela oportunidade de 

A teoria da Universalidade“e,Diversidade do orientando a 

prática de enfermagem para ¿buscar e valorizar o cultura1¿;__ permitiu que se 

evidenciasse uma variada ga11*`r_ia d1e“práÍticas` culturais, relacionadas ao 

puerpério e ao período neonatal e-vque; têm evidente necessidade d_e5iÍ11feÍ›_Êdro11ização (Ex.: 

Mulher não deve lavar a cabeçazgiosfëlfliídias após 0 parto). É 

Isto nos leva a pensar que-:autilização de referenciais teóricos podem auxiliar a 

enfermagem a revitalizar suas praticas.-cotidianas, já que au;‹iliam_ o profissional ao olhar de 

uma forma nova para as coisas“0_or1lieCidas”. , 

I 

*' 

V 

V 

_ 

Í 

'

A 

Percebemos também que iexiste maior aproximação' do cuidado popular e 
1 az' ' 

profissional no que diz respeito' as questões~fdo_¿ aleitamento matemo, uso :de métodos de 

anticoncepção, vacinação e teste do ~p:ezii1lioíÉÉ-jzpossívelë que os familiares 'éstejain tendo 
maior oportunidade de aprender no§_fÍosÇ cuidadof_no_s serviçoszde saúde e damídia.

š 

Por outro lado, as vezes, a famihafd1spQÇ¿jflP§¶&S1i~de informaçao Para se 
- 

~ 

« -ih ; I A 
etectar o quanto e a necessita de onentaçaot em saudeäequer tempo e das o dos 

profissionais, para que não reduzam o cuidado aos -técnicos. 5 
' .:..z:;z,Ê;.'*.¬ . äz, f. '-“Z 

. 

› :z›'¡.z . 
« <z¢, -- ~ ~ O período de intemaçao do bebê, está pemwdo;_äe§~içoes estresšorasgpara o 

bebê, mãe e família (dependendo do problema clinico ou crrúíàgcnança este estressor 
.::"¬.':z, 'mà ,__ 

- _.." . 

'i ':›-¡-¡::':'¬. :_ _ 1/ '. 

varia). Junto a estes estressores somam-se, os fenômenos 'Êafastamento do 

domicílio e o isolamento da mãe-puérpera e bebê do restante da quando a
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do HIHG: ' 

»

` 

mulher tem necessidades emocionais e 

culturais 

Vemos da equipe multiprofissional 
do berçário para matemo e participação dos 
pais (homem) no 

_, estudos atuais, da 

importância destas pgâggpara a família para 

ser uma unidade de cuidado em 
Sentimos falta das enfermagem, o que 

certamente implicaria na possibilidade de melhoria e familia. 

Levando em consideração que somos as projeto 

de conclusão de Éourso de graduação no berçário faremos, seguir, recomendaçoes 
e reflexões que achamos importantes no final desta etapa.

¬ 

Com relação a estruturaƒsica, cuidado e equipe de enfermagem do berçário 
_ , tê _ - *2 

- Sejam agilizados estudos de reforma da planta fisica da unidade, considerando 
melhor aproveitamento das areas ociosas, a segurança em termos de prevenção de infecção 
hospitalar, a criação de salas de recepção para a família e para educação em saúde da 
clientela e equipe de saúde do berçário. 

ç .ç 

- Seja revisto o quadro de pessoal. daunidade, em especial de enfermeiros, no 
sentido de haver cobertura com profissionalâ melhor:-preparado, para que estes possam 
ampliar suas práticas, como investir na educaçãofemsaúde, cuidado emocional- dazclientela, 

` 

.. .qm ¡_ 
' ' 

. 
'P 

atualização / reciclagem de seus funcionários e` na utiÍÍäação` de referenciaiS"'te§r¿icos no 
V z; -z.z, 

V =z 1 rs. 

cuidado. z f 
_* 

- Proceda estudos para implantação de um projetoíqiiišiggmeça apoio e _' em 
saúde aos familiares, quando da intemação de seus filho, F amilia Participãnte. 

V 

“ “ 

_. 

- Desenvolva programas de educação continuada téçšiico humanistíco 

pemtitindo que a equipe de enfermagem desenvolva seus potenciaisçsatisfäão no trabalho e 

qualidade de assistência.
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- Proceda 

cuidado de 

talvez nem fossem 
ainda vigentes, 

- Incentivou-nos a 

importantes para captar o cuidado popular. 
- Nos incentivou a leitúrailg estud 

cuidado profissi a 

0 para que 

onal. 

Com relação ao ensino de gradua " 

- Seja est 

referencial teórico que; embase 0 

trans 

A 

çao em enf 
udada a

U 
ermagem 

a1npliaçãÓ:dEzzt¿icarga horária das aulas›teóúco-práticas a respeito do 
neonato normal e com interconênciasiiiiedico cirúrgicas.

i 

- Seja dado um enfoque nos fato 
e familiares. 

res culturais que infl uenciam o cuidado ao neonato 

- Seja incluido um maior pre I 

humanos e f 

paro do al 
ormas de ` ` 

uno em relação ao trabalho com recursos 
atividade conjuntas (exemplo organização de oficinas). 

jo 

- Seja incentivada aizrealiização estágios 
` ' 

cirúrgicos.
S 
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Instrumento para conhecer a família em seu contexto cultural 
ambiental e social com base na teoria da Diversidade e 

Universalidade do cuidado de Madaleine Leininger 

1. Identificação da Família ............................................................... .. 

2. Local de residência ...................................................................... .. 

3. Procedência ................................................................................. ._ 

4. Influências culturais ..................................................................... .. 

5. 
' Religião ........................................................................................ .. 

6. Estrutura Familiar: 

:Q 

7. Residência:( )Própria ( )Alugada( )Cedida 

8. Tipo de Residência: ( )Alvenaria ( )Madeira '(
) 

Mista ( )Outros 

9. Número de Cômodos: ................................................................ ..



Água encanada:( )Sim ( )Nao 

Lixo:( )Queimado( )Enterrado( )Terreno Baldio ( )RecoIh|do 

Quantas vezes/Semana: ..................... ._ 

Com quanto tempo de gestação descobriu que estava grav|da'? 

Como a Família recebeu a notícia da gravidez? 

O que é puerpério (resguardo) para voce? 

Ii 

Quais os cuidados que você está tendo neste periodo? 

16.1 

16.2. 

16.3 

16.4 

Higiene: ................................... .. 

Alimentação: ............................ .. 

Relação Sexual: ....................... _. 

Episiorrafia ou Cesárea (pontos)



16.5. Atividade Física: ..................................................... .. 

16.6. Mama: .................................................................... .. 

Que métodos anticoncepcionais conhece? 

Qual você prefere? 

Tem dúvidas sobre o mesmo? 

Como você está se sentindo neste momento como mãe? 

Como você imaginava seu filho durante a gestação? 

Você sabe o que seu filho tem? 

Quando descobriu a doença do seu filho? 

Como se sentiu quando descobriu a doença de seu filho?



E como vê seu filho hoje? 

Tem alguém na família que teve a mesma doença? 

Como se cuida de um RN? 

Em relação a doença do seu RN, quais os cuidados que você conhece? 

Quem cuidará do RN em sua casa? 

O que você espera que aconteça? 

Qual o cuidado que você tem receio de fazer com o RN? 

O que você pensa a respeito: 

32.1. Amamentação:



32.2. Banho do RN: 

32.3. Coto Umbilica/: 

32.4. Banho de Sol: 

32.5. Teste do Pezinho: 

32.6. Vacinas: 

Como a família está se sentindo em relaçäo a situação de internação 
mãe/bebê? 

O que é saúde para você?
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ro N eonato Peter Pan e sua familia 

Família natural de São José, residente no bairro Floresta. Tem influência cultural 
alemã, religião católica. Residem em casa própria de alvenaria com 09 cômodos (04 
quartos, 02 banheiros, cozinha e 02 salas), com água encanada e lixo recolhido 3 vezes 
por semana. Moram na casa 11 pessoas (O6 adultos e 05 crianças) sendo avó materna, 
pais, tios e primos do RN. Renda familiar de aproximadamente R$ 350,00. 

A mãe descobriu a gravidez com 2 meses de gestação. Família matema aceitou 
bem, mas a família patema não queria que tivessem filho naquele momento, pois o pai 
estava desempregado. 

A mãe define puerpério como o periodo de 40 dias após o parto durante o qual 
necessita de alguns cuidados especiais como: não pegar vento sul porque trás doenças, 

não lavar a cabeça ( só conseguiu ficar sem lavar 15 dias); não molhar os pés na água fria, 
para evitar recaída; não deve comer comida “carregada”(com muito tempero) para evitar 

cólicas no bebê e tomar água fria; não pegar peso ou fazer esforço fisico. Coloca também 
que por orientações médica aguardou 20 dias para ter relação sexual. Coloca também que 
por não ter tempo para ficar com o filho também não pôde estimular o leite, por isto 
secou. Conhece alguns métodos anticoncepcionais como anticoncepcional em comprimido 
e injeção, camisinha e tabelinha, mas prefere usar o comprimido. 

Mãe define saúde como não ter doença. Relata que às vezes não acredita que é 

mãe porque tem pouco contato com o filho pois ele nunca foi para casa e já está com 
quase 2 meses, “mas é bom ser mãe mesmo assim”. Durante a gestação imaginava seu 
filho como um menino moreninho de cabelos pretos e gordinho. 

Refere que seu filho nasceu prematuro e tem problemas com refluxo e por este 
motivo está intemado. O problema de refluxo foi descoberto quando ele tinha l mês e foi 
transferido para o HIJG. Quando recebeu a notícia da doença do filho e da transferência 
ficou com medo, mas agora está mais tranqüila. 

Coloca que os principais cuidados com o RN são: não deixar pegar muito no colo 
para evitar arca caída; deve-se evitar que entre em contato com pessoas resfiiadas; trocar
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a fralda sempre que estiver “molhada ou com cocô”, dar leite por mamadeira conforme a 

orientação médica, observar e saber por que ele está chorando. Já os cuidados em relação 
a doença diz que deve-se deixar ele inclinado sempre, quando está dormindo ou comendo. 

Relata que sua mãe já teve experiências com prematuro (teve uma filha prematura) 
e por isto ela cuidará do bebê no início, mas as poucos o pai e a mãe também irão cuidar. 

Refere que está esperando que o filho melhore e vá para casa sem perigo, mas tem 
dúvidas, não sabe se poderá levá-lo a todos os lugares como por exemplo à uma festa. 

Em relação aos cuidados com o RN, coloca que tem medo de dar banho porque 
ele é pequeno. Diz que a amamentação é importante porque tem vitaminas, vacinas e o 

leite não “azeda”. Coloca que o banho de sol é importante para evitar o amarelão e para 

que a criança tenha uma “cor boa”. O teste do pezinho serve para saber se o bebê tem 
alguma doença, mas não sabe dizer quais. Em relação as vacinas relata que conhece 
algumas como de sarampo, rubéola, paralisia infantil, BCG, meningite e que devem ser 
feita no posto de saúde. 

Em relação ao sentimento da família com a internação do bebê, coloca que todos 
sentem pena, mas que preferem que ele fique o tempo suficiente para o tratamento, mais 
algum tempo, vindo para casa completamente bem. 

A entrevista foi realizada com a mãe quando a criança tinha 50 dias. O tempo de 
acompanhamento foi curto, pois a mãe não esteve presente em tempo integral no berçário, 
provavelmente em função do trabalho, e uma semana depois a criança foi transferida para 
Emergência Intema. Os dados foram colhidos através de entrevista formal e um contato 
posterior.
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Cuidado Popular X Cuidado Profissional: identificando necessidades e 

implementando preservação, acomodação ou repadronização.

=

" 

° Cuidados no 
Puerpério: 

Gerais: Não pegar vento 
sul, porque trás doenças; 

O vento sul é caracterizado por uma 
brisa fria que, ao entrar em contato 
com o corpo pode baixar a resistência 
do organismo deixando-o susceptível 
a doenças, como resfriados, grípes e 
outros. 

Preservar 
Conversado sobre a ação do vento 
no organismo e preservado seu 
cuidado. 

Higiene: não lavar a 
cabeça; não molhar os pés 
na água fria, para evitar 
recaída, 

O banho serve para remover as 
sujidades e a camada de células 
mortas da pele e estimular a 
circulação sangüínea, proporcionando 
também conforto. 
Quando uma pessoa fica algum 
tempo sem lavar a cabeça, o couro 
cabeludo se toma oleoso e a 
circulação sangüínea se toma débil no 
local, propiciando para o 
aparecimento de caspa, seborréia, 
prurido e queda de cabelo, além do 
desconforto para a pessoa e aparência 
fisica prejudicada. 
Água fria em contato com o 
organismo, pode causar “choque 
térmico”, provocando praticamente o 
mesmo efeito que o vento provoca, 
citado anteriormente. 

Acomodar 
Orientado quanto a importância de 
lavar a cabeça e as conseqüências 
da falta de higiene. 
Conversado sobre os efeitos de 
“choque térmico” sob o organismo 
e preservado o cuidado. 

Alimentação: não deve 
comer comida 
“carregada”(com muito 
tempero) para evitar 
cólicas no bebê e tomar 
água fria; 

A alimentação dever ser equilibrada e 
conter todos os nutrientes necessários 
paro o bom funcionamento do 
organismo. 
Quanto aos alimentos que provocam 
cólicas no RN, não são fixos, pois 
uma criança é diferente da outra, e o 
que faz mal para uma não 
necessariamente fará mal para outra. 
Os líquidos também são importantes 
para o bom funcionamento do 
organismo, ajudando na hidratação, 
bom funcionamento dos rins e 

Preservar 
Conversamos quanto a 
importância de uma alimentação 
equilibrada e ingesta de líquidos.
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conseqüente eliminação de 
substâncias nocivas ao organismo 
através da urina e transpiração. No 
caso do puerpério os líquidos 
também auxiliam na produção de leite 

A 

ITIEIÍCTHO. 

Relação Sexual: Coloca 
que por orientaçoes médica 
aguardou 20 dias para ter 
relação sexual. 

O período pós parto é marcado por 
novas transformações ao corpo, pois 
é o periodo em que o organismo 
volta ao nonnal. A relação sexual não 
é aconselhada logo após o parto e 
não existe um período fixo para 
abstenção, o casal é que deve 
conversar a respeito e decidir o 
momento apropriado para ter relação 
sexual. 

Preservar 
Colocado que a escolha do 
momento certo para ter relação 
sexual deve ser do casal. 

Atividade fisica: Não pegar 
peso ou fazer esforço 
fisico. 

Pegar peso não faz bem para 
ninguém, principalmente para a 
coluna cervical, que é a mais 
prejudicada. 
Os esforços fisicos excessivos 
também não são aconselhados, mas 
isto não significa que a puérpera não 
possa fazer nenhum tipo de esforço. 
Aos poucos poderá retomar a vida 
nonnal, sempre observando as 
condições do seu corpo. 

Acomodar 
Discutido que pegar peso e fazer 
esforço fisico excessivo não faz 
bem a ninguém. Colocado que a 
medida que ela perceber que está 
bem, ela pode retomar a vida 
normalmente. 

Aleitamento: Não pôde 
estimular e o leite secou. 

A estimulação do leite matemo é feita 
através de uma ingestão de no 
mínimo 3 litros de líquidos por dia e 
da sucção no seio matemo, 
provocando principalmente a 
estimulação dos hormônios prolactina 
(responsável pela produção de leite) e 
ocitocina (responsável pela ejeção do 
leite). 

Em casos onde a criança estar 
impossibilitada de sugar ao seio 
materno deve-se retirar o leite 

manualmente para estimular a 
lactação. 

Repadronizar 
Orientado quanto a estimulação da 
produção de leite, a importância 
da ingesta de líquidos e a retirada 
do leite matemo manualmente. 
Evolução: 
Em uma segunda conversa foi 
encaminhada para um médico que 
receitou Plasil. 
Mesmo com incentivo à 
amamentação a mãe não estimulou 
a produção do leite.
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Métodos Contraceptivos: 
Conhece alguns métodos 
anticoncepcionais como 
anticoncepcional em 
comprimido e injeção, 
camisinha e tabelinha, mas 
prefere usar o comprimido. 

Existem muitos métodos 
contraceptivos que são divididos em 
naturais, químicos e de barreira. Para 
mulheres que estão no puerpério e 
amamentando pode-se sugerir o 
Micronor (35 comprimidos), usar 
métodos de barreira como camisinha. 
Mais tarde pode ser usado o 
Diafragma (20 a 30 d. após o parto), 
DIU ( 6.” a 8.” semana após o parto) 
e anticoncepcional injetável ( a base 
de Progesterona). 

Acomodar 
Explicado outros métodos 
anticoncepcionais como o DIU e o 
diafragma. 
Como escolheu o anticoncepcional 
oral foi colocado a importância do 
uso diário, de preferência no 
mesmo horário e incentivado 
consultas periódicas ao 
ginecologista (no mínimo l vez 
por ano se não houver nenhuma 
intercorrência). 

° Cuidados RN: 
Gerais: Não deixar pegar 
muito no colo para evitar 
arca caída; deve-se evitar 
que entre em contato com 
pessoas resfriadas; trocar a 
fralda sempre que estiver 
“molhada ou com cocô”, 
dar leite por mamadeira 
conforme a orientação 
médica; observar e saber 
por que ele está chorando. 

O neonato possui vários cuidados 
característicos à idade pois é um ser 
frágil e desprotegido. 
- Ao pegá-lo no colo deve-se ter o 
cuidado de apoiar a cabeça e manter 
a coluna reta, sempre transmitindo 
segurança. O colo transmite carinho e 
aconchego ao bebê, além de estimular 
o contato fisico e vínculo que são 
muito importante nesta fase. 
- O neonato está em fase de 
adaptação ao novo ambiente e por 
este motivo é susceptível a qualquer 
tipo de vírus, bactéria e outros, pois 
não desenvolveu células de defesa 
para combater estes 
microorganismos. Por este motivo é 
importante evitar que a criança entre 
em contato com eles. 
- A higiene perineal é importante para 
evitar solução de continuidade na 
pele, dermatites de contato e 
promover conforto e bem estar ao 
bebê. Deve ser realizada de 
preferência com água e sabão neutro. 
A freqüência da troca de fraldas 
depende da freqüência em que a 
criança urina ou evacua. 
- A alimentação ideal do neonato é o 
leite humano e só deve ser 
substituído quando não for possível. 
- O neonato pode chorar por ván`os 
motivos, principalmente porque é seu 

Acomodar 
Conversado a respeito da 
importância do colo e aconchego 
para o bebê e ressaltado os 
cuidados. 
Colocado também a necessidade 
de proteção do neonato e a não 
exposição à ambientes 
possivelmente contaminados, 
evitando assim o contato com 
pessoas doentes. Colocado que o 
hospital também é um ambiente 
contaminado, mas que possui 
normas e rotinas que evitam a 
contaminação do bebê. 
Confirmado a importância da 
troca de fraldas freqüentes e a 
preferência pela higiene com água 
e sabão. Se a mãe preferir os 
lenços umedecidos deve observar 
a pele para saber se a criança não 
tem alergia. 
Discutido sobre o choro do bebê e 
os seus vários motivos.
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meio de comunicação mais percebido 
pelos familiares. Ele pode chorar por 
dor, desconforto, fome, frio ou 
somente para chamar a atenção, o 
importante é que o familiar esteja 
atento à sua linguagem que com 
tempo saberá diferenciar os diferentes 
tipos de choro. 

Amamentação: É 
importante porque tem 
vitaminas, vacinas e o leite 
não “azeda”. 

O leite humano é o alimento ideal e 
completo capaz de suprir todas as 
necessidades alimentares da criança 
até os 6 meses de vida. É constituído 
principalmente por proteínas, 
vitaminas, sais minerais e 
carboidratos. Também possui 
anticorpos capazes de imunizar o 
bebê contra doenças da infância e 
infecções, principalmente as 
gastrointestinais. 
É um alimento barato, livre de 
contaminações externas, está sempre 
pronto e na temperatura ideal para 
ser oferecido ao bebê. 
Além destes fatores a amamentação 
fortalece o vínculo entre mãe e filho 
proporcionando também estímulos 
sensoriais, auditivos, táteis, visuais e 
emocionais. 

Acomodar 
Reforçado a importância da 
amamentaçao para o bebê nos 
aspectos nutritivos emocionais. 

Banho RN: Tem medo de 
dar banho porque ele é 
pequeno. 

O banho serve para remover a sujeira 
da pele, as células mortas da camada 
epitelial, serve também para o 
conforto da criança. 
Durante o banho podemos observar a 
pele quanto a presença de dermatites, 
manchas e outros, além de estimular 
a criança e ter maior contato fisico 
com ela, reforçando o vínculo com o 
familiar que dá banho. 

Repadronizar 
Orientado quanto a importância 
do banho e da mãe dar banho para 
ter maior contato com o filho, 
além de poder estimulá-lo e 
observar o estado geral dele. 

Banho de Sol: É 
importante para evitar 0 
amarelão e para que a 
criança tenha uma “cor 
boa”. 

A exposição do bebê ao sol tem a 
função específica de favorecer o 
metabolismo do Ca e F, através da 
transformação da pró vitamina D em 
vitamina D, possibilitando a adequada 
mineralização óssea, crescimento de 
esqueleto e Órgãos. A exposição deve 

Repadronizar 
Orientado quanto a importância 
do sol na prevenção da icterícia e 
do raquitismo. Orientado também 
quanto ao tempo de exposição e o 
horário.
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ser realizada primeiramente por dois 
minutos e aumentado um minuto a 
cada dia até chegar a 30 minutos. 
Deve-se dividir o tempo expondo um 
lado até a metade e o outro até 
completar o período de exposição. 
Colocar a criança diretamente ao sol, 
de preferência sem roupas 
protegendo a cabeça e os olhos no o 
horários de predominância dos raios 
UV A (antes das 10h e após as 15h) 

Teste do pezinho: O teste 
do pezinho serve para 
saber se o bebê tem alguma 
doença, mas não sabe dizer 
quais. 

O teste do pezinho tem a função de 
descobrir precocemente Erros Inatos 
do metabolismo no RN. 
São doenças genéticas nas quais a 
transformação de substâncias no 
organismo não se processa 
devidamente, provocando em alguns 
casos o acúmulo dessas substâncias e 
em outros, a falta delas: a criança 
pode ter aparência normal, mas 
intemamente seu organismo 
apresenta um desequilíbrio 
metabólico que, quando evidenciado, 
já terá causado danos erriversíveis ao 
cérebro. 
Os erros inatos do metabolismo mais 
freqüentes em SC são: 

1. Fenilcetonúria - Deficiência do 
metabolismo onde o organismo 
não sintetiza o aminoácido - 

tirosina, em conseqüência a 
fenilalanina e seus metabólitos 
acumulam na corrente sangüínea 
comprometendo o metabolismo do 
oxigênio e da glicose, 
prejudicando o desenvolvimento 
das células cerebrais, ocasionando 
assim a deficiência mental (valor 
normal: até 4 mg%); 
2. Hipotiroidismo congênito - 

mau funcionamento da glândula 
tireóide que ocasiona produção 
insuficiente de hormônios 
tireoidianos e o hipotireoidismo, 

Acomodar 
Orientado quanto a importância 
do Teste do Pezinho e sobre as 
doenças que os erros inatos do 
metabolismo podem provocar.
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manifestando-se antes dos 6 meses 
de idade, provocando retardo no 
desenvolvimento psicomotor e na 
maturação somática (valores 
normais do T4: acima de 65 
Ng/ml). 

Vacinas: Em relação as 
vacinas relata que conhece 
algumas como de sarampo, 
rubéola, paralisia infantil, 

BCG, meningite e que 
deve ser feita no posto de 
saúde. 

A imunização realizada através de 
vacinas é importante na prevenção de 
doenças graves que podem deixar 
seqüelas na criança. 
As vacinas são administradas no 
posto de saúde e já no primeiro mês 
de vida a criança deve receber a BCG 
e anti Hepatite B. As outras vacinas 
como Sabin (contra Paralisia Infantil), 
Tríplice( contra tétano, difteria e 
coqueluche), Tríplice viral e 
Sarampo, são administrada a partir 
do 3.° mês de idade em doses 
variadas e repetidas. 
E importante salientar a importância 
do complemento dos esquemas das 
vacinas para que tenham efeito. 

Acomodar 
Conversado a respeito da 
importância das vacinas e citado 
as pnmeiras vacinas que a criança 
receberá no posto de saúde. 

Vínculo: 
- É: Não tem tempo 
para ficar com o filho. 
Relata que às vezes não 
acredita que é mãe porque 
tem pouco contato com o 
filho pois ele nunca foi 
para casa e já está com 
quase 2 meses. Relata que 
sua mãe terá mais contato 
com o bebê. 

E essencial para a saúde mental do 
bebê experimentar um 
relacionamento afetuoso, íntimo e 
contínuo com sua mãe e família, 
sentir que é objeto de prazer e 
orgulho para eles. A mãe por sua vez 
também necessita da presença do 
filho, principalmente porque 
passaram todo o período de gestação 
juntos, e agora merecem continuar 
juntos. 
Além disto, pesquisas confirinam que 
com a presença da mãe ou familiares 
durante a hospitalização a criança 
recupera-se mais rapidamente, 
diminuindo o período de 
hospitalização. 

Repadronizar 
Conversado a respeito da relação 
iniciada entre a mãe e o filho 
durante a gestação e a necessidade 
de se conhecerem cada vez mais. 
Sugerido que comece a ficar mais 
tempo com seu filho no hospital, 
visitando-o após o trabalho. 
Após esta conversa a mãe visitou 
seu filho depois do trabalho (no 
final da tarde) por dois dias. 
Em uma seginda conversa 
colocou que não conseguia vir 
após o trabalho por estar cansada 
e depender de ônibus para voltar 
para casa. Novamente foi 
colocado a necessidade da sua 
presença junto ao filho para sua 
recuperação.
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Família: Em relação ao 
sentimento da família com 
a internação do bebê, 
coloca que todos sentem 
pena. 

O melhor ambiente para uma criança 
é o “seio familiar”, que esperou com 
a sua chegada. É na família que ele 
deverá encontrar todo o carinho, 
amor e estímulos psico-fisico- 
espirituais importantes para seu 
desenvolvimento. 

Repadronizar 
Discutido sobre a possibilidade da 
criança estar inserida na família 
apesar do tempo de espera. 

0 Orientações para a 
alta R Não sabe se poderá 

levá-lo a todos os lugares 
como por exemplo à uma 
festa. 

Citado nos cuidados gerais do RN Acomodado 
Como a mãe já havia referido 
anteriormente a necessidade de 
proteção da criança de pessoas 
resfriadas, foi confirmado este 
cuidado. Mas isto não impede que 
saia de casa para passear ou ir a 
uma festa, pois a criança necessita 
de novos estímulos, desde que seja 
devidamente cuidada. 

Neonata Bela Adormecia e sua famflia 

Família residente no centro de Florianópolis, procedente de Lages, religião 

Católica. Residem em casa alugada de alvenaria de dois andares. A casa possui 08 
cômodos sendo 03 banheiros, 02 quartos, cozinha, sala, água encanada e lixo recolhido 2 

vezes por semana. Moram na casa 05 pessoas: os pais e irmãos da RN. Renda familiar de 
aproximadamente R$ 500,00. 

Mãe descobriu a gravidez no 2°. mês e a família aceitou bem. 
Define puerpério como os 40 dias após o parto, onde os 7 primeiros dias deverá 

ficar deitada (fez parto normal com episiorrafia). Durante o puerpério não pode lavar o 

cabelo, pegar frio ou sereno e estar sempre de meia para não pegar fiiagem nos pés. A 
alimentação não pode ser requentada e de preferência deve-se tomar “sopinha” com 
legumes e came. Comenta que só pode ter relação sexual depois de tirar os pontos e 

quando parar o sangramento. Os pontos do pano normal devem ser lavados com água 
corrente, colocado mercúrio ou povidine. Em relação aos cuidados com as mamas, deve- 
se lavar somente com água durante o banho e retirar o leite quando estiver muito cheio.
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Conhece alguns métodos anticoncepcionais como a tabelinha comprimido, injeção, DIU, 
camisinha e a laqueadura, mas prefere a injeção, pois toma somente de 15 em 15 dias. 

Relata que “é incrível dar vida a outra vida” e por isto sente-se “super bem” como 
mãe. Durante a gestação não sabia o sexo do bebê, mas imaginava-o como uma menina 
parecida com a mãe. 

Refere que os médicos ainda não sabem o que sua filha tem, mas acham que ela 
aspirou o vômito e por isto ficou cianótica. A primeira vez que ela ficou assim foi quando 
chegou em casa, após alta da maternidade, então foi trazida ao HIJG e internada. Quando 
percebeu que a filha estava “roxinha” e afogada entrou em pânico e não conseguiu 

acompanha-la até o hospital. Vê sua filha como um presente de Deus que agora está 
melhor. 

Em relação aos cuidados com o RN relata que deve-se dar banho todos os dias, 
dar de mamar, trocar as fraldas sempre que estiver suja. Também dar carinho, amor, 
conversar bastante com ela e procurar não deixar faltar nada. Como não sabe qual a 

doença de sua filha, também não sabe dizer quais os cuidados que deve ter. Não sabe dizer 
o que fazer em casos de vômitos ou afogamentos. 

Relata que sua mãe (avó materna da RN) veio passar um tempo em sua casa para 
ajudar a cuidar da criança, mas depois “quem cuidará dela será eu” (mãe da RN). Espera 
que ela fique boa, que não seja nada grave e vá embora logo. 

Coloca que a amamentação é essencial para o bebê porque tem tudo que precisa, 

como vitaminas e serve como uma vacina, protegendo a criança de algumas doenças. 
Além dito também pode-se dar carinho para o bebê e ter um contato maior com ele. Em 
relação ao banho prefere usar sabonete neutro, xampu e diz que deve-se ter o cuidado 
para que a ágaa esteja moma e segurá-lo com cuidado dentro da banheira. O umbigo deve 
ficar seco e limpo e colocar álcool ou povidine, mas refere ter receio de secar e mexer no 

umbigo. Diz que o banho de sol é importante para a criança absorver a vitamina D e seus 
ossos ficarem mais forte. O teste do pezinho serve para descobrir dois tipos de doenças 
que podem trazer conseqüências mais tarde, mas não sabe dizer quais. Em relação as 
vacina, conhece a BCG, Tríplice e a vacina contra a poliomielite.
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Em relação ao sentimento da família com a intemação do bebê, sua família levou 
um “susto ”, mas já estão mais calmos pois “o pior já passou”. 

A RN ficou internada por 8 dias no berçário e não foi descoberto a causa exata da 
cianose após a mamada. Sua mãe é interessada e aberta para receber orientações sobre seu 
bebê. O pai comparecia praticamente todas as visitas e aproveitava para pegar sua filha no 
colo e conversar com ela. Os dados foram colhidos através de entrevista formal. O 
cuidado de enfermagem foi executado durante a entrevista e o acompanhamento diário. 

Cuidado Popular X Cuidado Profissional: identificando necessidades e 

implementando preservação, acomodação ou repadronização. 

0 Cuidados no puerpério 
Gerais: Não pode pegar frio ou 
sereno e estar sempre de meia para 
não pegar friagem nos pés. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan em cuidados no puerpério 
gerais e higiene. (página 3 do apêndice - 

Processos) ^ 

Preservar 
Conversado a respeito do 
efeito do frio para 

` o 
organismo. 

Higiene: Não pode lavar o cabelo 
durante os 40 dias. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan em higiene. (página 3 do 
apêndice - Processos) 

Repadronizar 
Discutido a importância da 
higiene e lavagem do cabelo 
e as conseqüências da 
higiene incorreta. 

Alimentação: A alimentação não 
pode ser requentada e de 
preferência deve-se tomar “sopinha” 
com legumes e carne. 

Abordado no processo familia de Peter 
Pan em alimentação. (página 3 do 
apêndice - Processos) 

Repadronizar 
Discutido a importância da 
alimentação equilibrada. 

Relação Sexual: Comenta que só 
pode ter relação sexual depois de 
tirar os pontos e quando parar o 
sangramento. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan em relação sexual. (página 4 
do apêndice - Processos) 

Preservar 
Refletido com mãe sobre o 
momento certo para ter 
relação sexual e orientada 
que este ato é uma decisão 
do casal..
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Cuidado com os pontos: Os pontos 
do parto normal devem ser lavados 
com água corrente, colocado 
mercúrio ou povidine. 

O local da episiorrafia deve ser lavado 
com água corrente e colocado povidine 
tópico e seco com toalha macia. Deve-se 
ter o cuidado de não secar o local com 
papel, pois ele deixa resíduos propiciando 
uma infecção. 

Preservar 
Conversado a respeito da 
higiene no local e secagem, 
contra indicando o papel 
higiênico. 

Atividade fisica: Nos 7 primeiros 
dias do puerpério deve ficar deitada. 

A atividade fisica é necessária para 
melhorar a circulação sangüínea em todo 
o organismo auxiliando em sua 
recuperação. 
Há indicação de que no primeiro dia pós 
parto a mãe já levante da cama e realize 
sua higiene. Somente é contra indicado 
em caso de lipotímia ou outras 
intercorrências. 

Repadronizar 
Colocado que o organismo 
necessita de movimento 
para auxiliar a circulação 
sangüínea e se recuperar 
mais rápido. 

Mama: Deve-se lavar somente com 
água durante o banho e retirar o 
leite quando estiver muito cheio. 

Para evitar fissura no mamilo deve-se 
lavar as mamas somente com água e não 
fazer uso de sabonetes e cremes; expô-las 
ao sol e fazer com que o bebê abocanhe 
toda a aréola ao mamar. Quando a mama 
ficar muito cheia deve-se retirar o leite 

manualmente evitando assim fissura e 
facilitando a pega. 
O bebê deve abocanhar toda a aréola 

Preservar 
Confinnado o cuidado e 
colocado a importância do 
banho de sol nas mamas. 

Métodos Contraceptivos: Conhece 
alguns métodos anticoncepcionais 
como a tabelinha, comprimido, 
injeção, DIU, camisinha e a 
laqueadura, mas prefere a injeção, 
pois toma somente de 15 em 15 
dias. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan em métodos contraceptivos. 
(página 5 do apêndice - Processos) 

Preservar 
Colocado a importância do 
acompanhamento médico, 
principalmente porque com 
a injeção a mulher recebe 
alta dose de hormônio de 
uma única vez. 

0 Cuidados RN: 
Amamentação: Coloca que a 
amamentação é essencial para o 
bebê porque tem tudo que precisa, 
como vitaminas e sen/e como uma 
vacina, protegendo a criança de 
algumas doenças. Além dito 
também pode-se dar carinho para o 
bebê e ter um contato maior com 
ele. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan em amamentação. (página 6 do 
apêndice - Processos) 

Preservar 
Confirmado a imponância 
da amamentação tanto para 
o organismo quanto para a 
parte psicológica e 
nutricional para o bebê.

12



Banho RN: Relata que deve-se dar 
banho todos os dias, usar sabonete 
neutro, xampu e diz que deve-se ter 
o cuidado para que a água esteja 
moma e segurá-lo com cuidado 
dentro da banheira. 

O banho deve ser agradável e seguro 
para o bebê, por isto a água deve estar 
moma, quase na temperatura do corpo. 
A pessoa que der banho deve transmitir 
tranqüilidade e segurança para ele, isto só 
ocorre quando a pessoa tem experiência. 
Por isto é importante que a mãe comece 
a dar banho o quanto antes para aprender 
e ter segurança. 
Também serve para higiene e conforto, 
como estímulo tátil, além de possibilitar a 
observação da pele quanto a presença de 
manchas, derrnatites e outros. 

Preservar 
Colocado que o cuidado 
está correto e comentado 
que durante o banho ela 
pode aproveitar para 
observar a pele do bebê 
quanto presença de 
manchas, derrnatites e 
outros. 

Coto Umbilical: O umbigo deve 
ficar seco e limpo e colocar álcool 
ou povidine, mas refere ter receio 
de secar e mexer no umbigo. 

O coto umbilical deve estar sempre seco 
e limpo para evitar infecção, por isto 
após o banho deve-se secar muito bem o 
coto e colocar álcool 70% para 
desidratá-lo. Quanto mais seco e mais 
vezes colocar álcool no coto mais rápido 
cairá o umbigo. 

Acomodar 
Comentado a respeito do 
da necessidade de secar 
bem o coto. Por isto ela 
precisa perder o medo de 
mexer no umbigo pois é um 
local insensível para o bebê. 
Evolução: 
No dia seguinte, após o 
banho foi explicado como 
secar o coto e colocar o 
povidine. 
Até a queda do coto, a mãe 
realizou o - cuidado. 
Também relatou que havia 
perdido o medo de cuidar 
do umbigo. 

Banho de Sol: Diz que o banho de 
sol é importante para a criança 
absorver a vitamina D e seus ossos 
ficarem mais forte. 

Abordado no processo da familia de 
Peter Pan em banho de sol. (página 6 do 
apêndice - Processos) 

Preservar e Acomodar 
Valon'zado seu 
conhecimento sobre o 
banho de sol e colocado o 
tempo de exposição 
necessário, o horário e 
como expor a criança ao 
sol. 

Teste do pezinho: O teste do 
pezinho serve para descobrir dois 
tipos de doenças que podem trazer 
conseqüências mais tarde, mas não 
sabe dizer quais. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan em teste do pezinho. (página 7 
do apêndice - Processos) 

Acomodar 
Orientado sobre as doenças 
que os erros inatos do 
metabolismo podem 
provocar e enfatizado sua 
importância.
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Evolução: 
Realizado teste do pezinho 
e orientado quanto ao local 
*para pegar o resultado. 

Vacinas: Conhece a BCG, Tríplice e 
a vacina contra a poliomielite. 

da família de 
(página 8 do 

Abordado no processo 
Peter Pan em vacinas. 
apêndice - Processos) 

Acomodar 
Orientado quanto a 
importância das vacinas, 
citado as primeiras vacinas 
que o bebê receberá no 
*posto de saúde. 

Vínculo: Também dar carinho, 
amor, conversar bastante com ela e 
procurar não deixar faltar nada. 

da familia de 
(página 8 do 

Abordado no processo 
Peter Pan em vínculo. 
apêndice - Processos) 

Preservar 
Valorizado seu 
reconhecimento da 
necessidade que o bebê tem 
em receber atenção, amor e 
afeto dos familiares. 

0 Orientações para alta: 
Como não sabe qual a doença de 
sua filha, também não sabe dizer 
quais os cuidados que deve ter. 

Também não sabe dizer o que fazer 
em casos de vômitos ou 
afogamentos. 

Após as mamadas o neonato deve ser 
colocado para arrotar e sua posição no 
berço deve ser em decúbito lateral 
direito. Em casos de vômito também 
deve ficar nesta posição para evitar 
aspiração e suas conseqüências. 
Caso a criança se afogue e não consiga 
respirar, deve-se limpar a boca do bebê, 
coloca-lo em decúbito lateral com a 
cabeça mais baixa que o corpo e dar 
palmadas nas costas. Se não for 
suficiente fazer respiração boca a boca, 
procurar um pronto socorro. 

Repadronizar 
Orientado a respeito da 
posição do bebê após as 
mamadas, em caso de 
vômitos e afogamento. 

Neonata Branca de Neve e sua família 

Família natural e residente em São Pedro de Alcântara, com influência cultural 
alemã, religião Católica. Residem em casa própria de madeira com O4 cômodos, agua 
encanada, lixo recolhido 2 vezes por semana. Moram na casa somente o casal que agmarda 
a chegada do bebê. Renda familiar de aproximadamente R$ 400,00 mensais. 

Descobriu a gravidez após 8 dias de atraso da mestruação e todos os familiares 

ficaram contente, pois havia perdido 0 primeiro filho por ter nascido prematuro.
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Define puerpério como os 3 meses após o parto em caso de cesárea, onde 

necessita de cuidados especiais como por exemplo, não pegar peso. Em relação a higiene 
e alimentação não faz restrições. Relata que pode ter relação sexual somente até 1 mês 
após o parto. Em relação aos cuidados com pontos comenta que seus pontos inflamaram e 

foi colocado dreno para sair a secreção. Depois disto fez curativo todos os dias no posto 

de saúde até cicatrizar. Coloca que como sua filha não pôde ser amamentada ao seio, 
tentou estimular a produção de leite tomando bastante líquido (principalmente água, sucos 

e chás) e Plasil, mas não consegui e secou. Conhece alguns métodos anticoncepcionais 
como anticoncepcional em comprimido, DIU e camisinha, mas prefere tomar comprimido. 

Refere sentir-se Ótima como mãe, mas agora tem preocupações com sua filha, 
principalmente com a hospitalização, seu problema de distúrbio da deglutição, refluxo e 

respiratório. 

Relata que sua primeira gestação ocorreu tudo bem, mas que aos 6 meses sentiu 
um pequeno desconforto, ficou na cama e no outro dia foi para o Hospital Regional. 
Chegando lá foi examida pelo médico que disse que o bebê estava nascendo. Foi levada 

para sala de parto e ganhou em seguida sem sentir “quase nada de dor Acompanhou 
seu bebê intemado na UTI por 1 mês, mas ele não resistiu e morreu. 

Em sua segunda gestação foi ao médico logo em seguida do atraso da 

menstruação e descobriu a gravidez. Recebeu acompanhamento médico todos os meses e 

não teve nenhum problema. Até que aos 6 meses, quando estava sentada e assistindo a 

“novena” começou a sentir um leve desconforto. Quando chegou em casa lembrou-se que 
estava sentindo a mesma coisa que na outra gravidez e foi então para a Maternidade 
Carmela Dutra. Lá ficou internada por um dia, mas teve que fazer cesárea pelo 

descolamento da placenta. Sua filha ficou internada l mês na maternidade e foi transferida 

para o HU G. 
Relata que sua filha está melhorando e espera que ela aprenda logo a comer e 

melhore do refluxo para ir embora. 

Em relação aos cuidados do RN coloca que é necessário higiene como dar banho, 
trocar as fraldas, lavar e passar as roupas. As pessoas que cuidarão dela em casa serão a 

sogra e a mãe (da criança). Refere receio em pegar sua filha no colo porque tem medo que
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ela se afogue por causa do refluxo e medo de “estimular a deglutição com água ou 
glicose, pois ela pode se afogar e aspirar”. 

Refere que “sempre quis amamentar” pois a amamentação protege 0 bebê de 
infecções e é mais prático. Em relação aos cuidados com o coto umbilical diz “aprendi 
com vocês na reunião que mesmo com umbigo, pode dar banho, bastando secá-lo bem e 

colocar povidine ou álcool Também que não se deve usar faixa porque ela aperta e não 
deixa o bebê respirar bem O teste do pezinho serve para saber se a criança possui 
algum problema que provocará uma doença mental mais tarde. O banho de sol “serve 

para evitar o amarelão”. Coloca que a as vacinas “são importantes para proteger os 
bebês” e conhece as vacinas contra tétano coqueluche, sarampo, paralisia infantil e 

hepatite. 

Em relação ao sentimento da família com a intemação do bebê coloca que “é 

difícil, todos querem saber como ela está, mas já estão acostumando ”. 

Mãe define saúde como estar bem em todos os sentidos, com o corpo e 

mente. 

Os dados foram colhidos em entrevista formal e acompanhamento diário, pois a 

mãe estava presente todos os dias junto a filha, no período diurno. A criança estava três 
meses intemada, alimentando-se por sonda nasojejunal apresentando episódios de cianose 

por aspiração. Pesava mais de 3 Kg quando foi transferida para a unidade C, com plano de 
avaliação cirúrgica para decidir se iriam realizar cirurgia de refluxo e gastrostomia. A mãe 
realizava os cuidado diários e acompanhava cada progresso da criança, demonstrando 

muito carinho.
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Cuidado Popular X Cuidado Profissional: identificando necessidades e 

implementando preservação, acomodação ou repadronização. 

V V 

0 Cuidados no puerpério: 
Relação Sexual: Relata que pode ter 
relação sexual somente até 1 mês 
após o parto. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan - Cuidados no puerpério em 
relação Sexual. (página 4 do apêndice - 

Processos) 

Preservar 
Colocado que não podemos 
dizer quanto tempo exato o 
casal deve ficar sem ter 
relação e por isto o casal é 
que decide quando estão 
preparados para ter relação 
sexual. 

Atividade fisica: Não pode pegar 
peso até 3 meses após o parto, em 
caso de cesárea. 

Em caso de cesárea é desaconselhável 
pegar peso ou fazer esforço no período 
de recuperaçao para evitar deiscência de 
sutura ou formação de hérnia. 

Preservar 
Confirmado o cuidado e 
discutido que pegar peso 
não faz bem para ninguém, 
pois prejudica a coluna. 

Mama: Coloca que como sua filha 
não pôde ser amamentada ao seio, 
tentou estimular a produção de leite 
tomando bastante líquido 
(principalmente água, sucos e chás) 
e Plasil, mas não consegui e secou. 

Há casos onde mesmo com estimulaçao, 
o leite matemo não é produzido. Nestes 
casos é necessário apoiar a mãe que não 
conseguiu amamentar para que não se 
senta culpada, pois existem vários fatores 
que podem baixar a produção de leite 

como a preocupação, cansaço fisico e 
emocional, comuns em mães com filhos 
hospitalizados. 

Preservar 
Confirrnado o seu cuidado 
e colocado que às vezes 
mesmo com estimulação a 
produção de leite diminui. 
Isto é comum na situação 
que se encontra, com sua 
filha hospitalizada, e com 
distúrbio da deglutição. 

Métodos Contraceptivos: Conhece 
alguns métodos anticoncepcionais 
como anticoncepcional em 
comprimido, DIU e camisinha, mas 
prefere tomar comprimido. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan - Cuidados no puerpério em 
métodos contraceptivos. (página 5 do 
apêndice - Processos) 

Acomodar 
Explicado outros métodos 
contraceptivos e colocado a 
importância de consultas 
ginecológicas periódicas 
para acompanhamento. 

0 Cuidados RN 
Gerais: Em relação aos cuidados do 
RN coloca que é necessário higiene 
como dar banho, trocar as fraldas, 
lavar e passar as roupas. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan - Cuidados com RN em 
cuidados gerais e banho. (página 5 do 
apêndice - Processos) 

Preservar 
Reforçado a importância do 
banho e higiene para 
conforto do bebê evitar 
contaminação por 
microorganismos. Colocado 
também que é no banho que 
podemos visualizar toda a 
criança, observando assim
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presença de manchas e 
outros além de realizar 
estimulação. 

Amamentação: Refere que “sempre 
quis amamentar” pois a 
amamentação protege o bebê de 
infecções e é mais prático. 

O leite materno é o leite ideal para o RN, 
mas em casos de impossibilidade de 
amamentação pode-se substitui-lo com 
eficácia por leites específicos para a 
idade. 

Acomodar 
Colocado que como não foi 
possível amamentar ela 
poderá alimentar seu bebê 
com leite especial para a 
idade (orientado pelos 
médicos em sua alta). 

Banho de Sol: “Serve para evitar o 
amarelão”. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan - Cuidados com RN em banho 
de sol. (página 6 do apêndice - 

Processos) 

Repadronizar 
Orientado que o banho de 
sol serve para evitar 
Icterícia e raquitismo. 
Colocado o tempo de 
exposição e horário. 

Teste do pezinho: O teste do 
pezinho serve para saber se a 
criança possui algum problema que 
provocará uma doença mental mais 
tarde. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan - Cuidados com RN em teste 
do pezinho. (página 7 do apêndice - 

Processos) 

Acomodar 
Conversado a respeito das 
doenças que os erros inatos 
do metabolismo causam e 
sua importância. 
Realizado teste do pezinho 
e orientado o local para 
pegar o resultado. 

Vacinas: Coloca que a as vacinas 
“são importantes para proteger os 
bebês ” e conhece as vacinas contra 
tétano coqueluche, sarampo, 
paralisia infantil e hepatite. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan - Cuidados com RN em 
vacinas. (página 8 do apêndice - 

Processos) 

Acomodar 
Confinnado a importância 
das vacinas e conversado a 
respeito das primeiras 
vacinas que a criança deve 
tomar no Posto de Saúde. 

0 Cuidados especiais com: 
Refiuxo: Refere receio em pegar 
sua filha no colo porque tem medo 
que ela se afogue por causa do 
refluxo. 

A criança com refluxo deve ficar sempre 
com tórax elevado, seja no colo, na 
cama, na trocado de fraldas ou 
alimentação. 

Repadronizar 
Colocado que o refluxo não 
impede que a criança seja 
pega no colo, desde que 
fico com o tórax mais 
elevado. Colocado também 
que é importante para 0 
bebê sentir que está no colo 
da mãe recebendo carinho e 
amor.
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Distúrbio da Deglutição: Neste caso é importante o estímulo da Repadronizar 
Tem medo de estimular a deglutição deglutição através da estimulação não Conversado a respeito da 
com água ou glicose, pois ela pode nutritiva (com bico ortodôntico) e importância da estimulação 
se afogar e aspirar. gustativa (com de glicose ou água). A gustativa. Realizado a 

massagem sensório - motora oral também estimulação gustativa junto 
auxilia no estímulo aos reflexos orais, a mãe que depois realizou o 
necessários para a deglutição. cuidado. 

Evolução: 
Depois disto a mãe 
começou a realizar a 
estimulação gustativa 
sozinha. 

Neonato Pato Donald e sua família 

F amília residente em Barreiros, natural de São José, religião católica. Residem em 
casa própria de alvenaria com 09 cômodos (O3 quartos, 02 banheiros, 02 salas, cozinha e 

lavanderia) água encanada, lixo recolhido 3 vezes por semana. Residem na casa, os pais e 

irmã do RN. Renda familiar de aproximadamente R$ 300,00 mensais. 
Descobriu a gravidez com aproximadamente l mês de gestação e relata que a 

família recebeu a notícia “maravilhosamente bem 
Define puerpério como os 40 dias após o parto, onde a mulher “deve ficar 

descansando e não deve fazer o trabalho de casa Diz que “não teve puerpério pois 

não pôde ficar em casa descansando pelo fato do filho estar internado. Relata que não fez 
restrições em relação ao banho e lavou a cabeça no segundo dia. Em relação a alimentação 
diz que evita repolho, feijão, batata doce, camarão, refrigerante e “só come coisas leves”. 

Coloca que só pode ter relação sexual 30 dias após o parto ou “quando parar a 
menstruação e melhorar da cirurgia Cuidou dos pontos lavando com soro e colocando 
povidine. Em relação aos cuidados com a mama coloca compressa de água morna, “cacau 
para tratar as rachaduras causadas pela bomba de retirar leite Em relação aos 

métodos contraceptivos coloca que no momento está fazendo uso de anticoncepcional em 
comprimido (Neovular), mas comentou que o marido irá fazer vasectomia após o estado 

do filho se definir e estabilizar.
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Comenta que ser mãe é “a coisa mais linda do mundo ” mas gostaria de “estar em 
casa com osfilhos Durante a gestação imaginava seu filho parecido com ela e “do jeito 
que ele é ”. 

Coloca que seu filho teve encefalocele ociptal e descobriu seu problema com 4 

meses e meio de gestação. Relata que o casal ficou “apavorado com a situação e não 
sabiam o que iriam fazer”. Foi aconselhado um aborto, mas preferiram fazer todos os 
exames “até descobrir que a bolha só tinha água” então decidiram “deixar a criança 
nascer”. Agora, após a cimrgia, vê seu filho ótimo e perfeito. Antes “não sabia como 
pegar e não gostava de olhar a bolha”. 

Relata que sua mãe (avó da criança) cuidará de seu filho no início até ela aprender 
a dar banho e “ficar mais segura Não sabe dizer quais os cuidados em relação à doença 
do seu filho, somente que deverá ter acompanhamento médico. Espera que seu filho tenha 

alta logo e vá para casa. Relata ter medo de dar banho e cuidar do umbigo. 
Em relação aos cuidados com o RN, coloca que a amamentação é importante, 

principalmente no caso do seu filho, mas não sabe dizer por que. O banho deve ser dado 
em banheira com água moma, sabonete, xampu e secar bem para evitar assaduras. Diz que 
“nem pensa no umbigo” e também não mexe. Coloca que não deu banho de sol em sua 
outra filha e não sabe para que serve o banho de sol e teste do pezinho. Conhece as 

vacinas BCG, Tríplice, sarampo, mas também não sabe para que servem. 
A família está “apavorada” com a doença do seu filho e com a intemação, por isto 

filmou ele e mostrou para família conhecê-lo. Mas a família só irá se acalmar quando ele 
estiver em casa. 

Define saúde como não ter doença, como no caso de uma pessoa limpa que toma 
banho e come bem. 

Dados colhidos através de entrevista formal e infonnal com a mãe após a cinirgia 
do bebê. A mãe acompanhou a intemação de seu filho somente em alguns períodos, pois 
tinha outra filha em casa e não têm onde deixá-la. 

A cn`ança fez cirurgia de correção da encefalocele e depois de hidrocefalia, ficando 
intemada por 31 dias.
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Cuidado Popular X Cuidado Profissional: identificando necessidades e 

implementando preservação, acomodação ou repadronização. 

r Q 
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0 Cuidados no puerpério 
Alimentação: Diz que evita repolho, 
feijão, batata doce, camarão, 
refrigerante e “só come coisas 
leves”. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan em cuidados no puerpério - 

alimentação. (página 3 do apêndice - 

Processos) 

Acomodar 
Conversado com ela sobre 
alimentação nutritiva e que 
as restrições citadas só 
teriam razão de ocorrerem 
se ela e o bebê não se 
sentirem bem (ex. cólicas, 
alergias e gazes). 

Relação Sexual: Coloca que só 
pode ter relação sexual 30 dias após 
o parto ou “quando parar a 
menstruação e melhorar da 
cirurgia”. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan em cuidados no puerpério - em 
relação sexual. (página 4 do apêndice - 

Processos) 

Preservar 
Colocado que o momento 
certo para ter relação 
sexual é o casal que escolhe 
e valorizado o 
reconhecimento da 
necessidade de recuperaçao 
fisica. ~1 0 PUefIí>éfi0 21 

mulher deve ficar descansando e 
não deve fazer o trabalho de casa”. 

Abordado no processo da família de Bela 
adormecida em cuidados no puerpério - 

atividade fisica. (página 12 do apêndice - 

Processos) 

Acomodar 
Conversado que aos poucos 
ela pode retornar a fazer as 
atividades de casa e contra 
indicaçao de ficar só 
descansando. 

Mama: coloca compressa de água 
moma, “cacau para tratar as 
rachaduras causadas pela bomba 
de retirar leite 

Abordado no processo da família de 
Mickey Mouse em cuidados no puerpério 
- mama. (página 33 do apêndice - 

Processos) 
É importante salientar que o uso de 
bomba para a retirada do leite provoca 
fissuras mamilar e por isto deve-se retirar 
o leite manualmente. 

Acomodar 
Orientado a retirada manual 
de leite e banho de sol nas 
mamas para evitar 
rachaduras.
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° Cuidados RN 
Amamentação: coloca que a 
amamentação é importante, 
principalmente no caso do seu filho, 
mas não sabe dizer por que. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan em cuidados do RN - 

amamentação. (página 6 do apêndice - 

Processos) 

Acomodar 
Confirmado a importância 
do leite matemo e 
orientado a cerca dos 
aspectos nutritivos 
emocionais. 

l

› 

Coto umbilical: Diz que “nem pensa 
no umbigo” e também não mexe. 

Abordado no processo da família de Bela 
adormecida em cuidados do RN - coto 
umbilical. (página 13 do apêndice - 

Processos) 

Repadronizar 
Colocado que o umbigo 
deve estar sempre seco e 
com antisséptico para 
desidratar mais rápido, 
portanto é importante que 
perca o medo de mexer no 
umbigo. 
Auxiliado a mãe a trocar a 
fralda do bebê e a realizar 
cuidado com o coto. 

Banho de Sol: Coloca que não deu 
banho de sol em sua outra filha e 
não sabe para que serve. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan em cuidados do RN - Banho 
de sol. (página 6 do apêndice - 

Processos) 

Repadronizar 
Orientado a importância do 
banho de sol para evitar o 
raquitismo. Colocado o 
horário de exposição e 
como a criança deve ser 
exposta. 

Teste do pezinho: Não sabe para 
que serve. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan em cuidados do RN - teste do 
pezinho. (página 7 do apêndice - 

Processos) 

Repadronizar 
Colocado a importância do 
teste do pezinho e as 
doenças que podemos tratar 
com eficácia se forem 
descobertas antes do 
primeiro mês de vida 
através deste teste. 

Vacinas: Conhece as vacinas BCG, 
Tríplice, sarampo, mas também não 
sabe para que servem. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan em cuidados do RN - vacinas. 
(página 8 do apêndice - Processos) 

Acomodar 
Colocado que as vacinas 
são importantes para evitar 
várias doenças. Citado as 
primeiras vacinas que o 
bebê deve tomar no posto 
de saúde e explicado para 
que sen/em.
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Vínculo: A mãe acompanhou a 
intemação de seu filho somente em 
alguns períodos, pois tinha outra 
filha em casa. 

Abordado no processo da família de 
Peter Pan em cuidados do RN - vínculo. 
(página 8 do apêndice - Processos) 

Acomodar 
Discutido a necessidade da 
presença da mãe no maior 
período possível e sugelido 
que ela consiga alguém para 
ficar com a filha que está 
em CaSa. 

Orientações para alta: Não sabe 
dizer quais os cuidados em relação 
à doença do seu filho, somente que 
deverá ter acompanhamento 
médico. 

Segundo WHALEY 1985, os cuidados 
no pós operatório de hidrocefalia devem 
ser: posicionamento sobre lado não 
operado, para prevenir pressão sobre a 
válvula do shunt, medir diariamente o 
perímetro cefálico, observar quanto a 
sinais de hipertensão craniana, instituir 
medidas gerais de higiene e cuidados a 
pele, instituir horários de refeições 
flexíveis e com horários freqüentes, 
proporcionar estimulação tátil e encorajar 
a participação dos pais no cuidado. 
Alguns cuidados devem continuar a nível 
domiciliar, como: alimentação rica em 
fibras para prevenir constipação, 
cuidados com a válvula e observação do 
aumento do perímetro craniano, observar 
os sinais de infecção (febre e pele 
vermelha no local da passagem da 
válvula), consultas regulares para 
acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento. 

Repadronizar 
Enfatizado que além do 
acompanhamento médico é 
necessário cuidados com a 
válvula. Deve-se 
principalmente observar o 
local quanto a presença de 
infecção, aumento da 
cabeça e alimentação do 
neonato. 

Neonata Mine Mouse e sua família 

Família residente em Laguna. Influências culturais italianas e negras. Religião 

CI`eI`lÍ€. 

Estrutura familiar composta da mãe, 21 anos, 1° grau incompleto, do lar. Pai, 22 

anos escolaridade desconhecida. Filho, 3 anos e filha de 2 anos e 4 meses. Somente o pai 

com vínculo empregatício, sendo este montador de móveis das lojas Zomer. Renda 

familiar de 3 salários mínimos.
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Moradia em casa alugada, de alvenaria com 6 cômodos, incluindo banheiro, água 
encanada e lixo recolhido 3 vezes por semana pela prefeitura. 

Descobriu que estava grávida com 3 meses de gestação por causa dos enjôos 
constantes. A família (marido) não recebeu muito bem a notícia da gestação “Ele ficou 
assim, “outro agora mas com 0 tempo foi aceitando ”, mãe diz que “no começo pensei 
em dar, porque eu ia me separar, mas depois me arrependi, e agora nem pensar” 
(Durante o contato com o recém nascido demonstra muito carinho e atenção). 

Sobre puerpério diz que dura em média 28 a 30 dias depois que ganha o bebê e 

que não pode comer comida requentada e nem sair na chuva. Sobre higiene coloca que 
tem que tomar banho todos os dias porque “imagina o cheiro que vai ficar”, mas a 

cabeça só pode lavar depois de 14 dias, antes não. (Não sabe explicar o motivo). Sobre 

alimentação neste período coloca que não pode comer comida fria e nem requentada, “tem 
que ser feita na hora, para a mulher se recuperar mais rápido, assim a comida fica mais 
forte Sobre relação sexual não pode por 2 meses, mas nos outros filhos não esperou 
todo este tempo “ eu já tava bem e não deu para esperar Quanto aos cuidados com a 

cesárea refere que trocou o curativo todos os dias e que colocou mercúrio. Sobre 

atividade fisica coloca que a mulher não pode erguer peso quando está com os pontos, por 
medo de destes arrebentar. Desconhece cuidados com a mamas. 

Questionada sobre conhecimento de métodos contraceptivos refere que já tomou 
comprimido, usou DIU e conhece camisinha. Seu marido já vez vasectomia dois dias 
depois do bebê nascer, pois ela não se adaptou aos outros contraceptivos. 

Como pessoa (mãe) diz que é legal saber que sua filha está bem, mas fica um 
aperto no coração por causa dos familiares que estão em casa e que fica bastante 

angustiada quando a enfenneira vem fazer injeção em sua filha “Parece que é em mim, dói 
muito 

Imaginava sua filha durante a gestação linda como ela é e rezava muito para que 
nascesse saudável, mas agora que está no hospital, espera que corra tudo bem. 

Sabe que sua filha “tomou água do parto e fezes, também deu pneumonia em um 
dos pulmões ” (Mãe questiona bastante a residente médica sobre as condições de saúde de 
sua filha e está sempre atenta a novos procedimentos da equipe de enfermagem).
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Descobriu a doença de sua filha quando ela nasceu “a médica disse que ela estava 

com o problema respiratório, não pude ver e nem pegar a pobrezinho, senti um aperto no 
coração, não gosto nem de me lembrar”. Hoje diz ver sua filha bem melhor, e que só fica 
imaginando levar ela para casa, “Vai ser a maior festa quando todo mundo ver ”. 

Diz já estar acostumada a dar banho e cuidar de sua filha “Aprendi com vocês aqui 
no hospital, lembra quando você me ensinou a dar o banho, primeiro o rosto sem 
sabonete depois a cabeça e o resto do corpo pode botar todo na bacia ” . 

Questionada sobre quem irá cuidar do bebê em casa diz que: “eu mesma, não tem 
ninguém da minha família que pode me ajudar” (Em um segundo contato com a mãe 
está refere que a sua família (avós) nem ligaram para saber a situação de saúde de sua 
filha). 

Mãe espera que sua filha se recupere bem , que venha a engordar e logo ser que 

nem os outros filhos, sem problemas de saúde. 
Diz que tem medo de realizar o curativo do coto umbilical (Durante o banho e 

troca de fraldas demonstra medo e não toca o coto umbilical, em uma das trocas pede 
ajuda para a atendeste de enfermagem fazer o curativo). 

Refere que gosta de dar de mamá no peito, “dizem que tem bastante saúde, e não 
precisa estar esquentando, já vem pronto Refere ainda que vai tomar bastante chá de 

funcho para aumentar a produção de leite. 

Sobre o banho do recém nascido descreve como fazer: “Vamos ver se você me 
ensinou direito, tem que amornar a água, bota na bacia, lavar o rosto, depois o cabelo e 

depois todo o corpo, seca bem, agasalhar, da de mamá e põe par dormir. Isso depois de 
arrotar. ” 

Sobre cuidados com o coto umbilical refere tem medo de pegar e colocava 
merthiolate, tomando cuidado para não apertar a fralda, “Na outra filha usei faixa e uma 
medalha para 0 umbigo não saltar caso ela chorasse muito, mas a enfermeira já me 
explicou que não se dever por faixa porque aperta a barriga do neném e pode ficar sujo 
no lugar”. 

Desconhece o banho de sol, mas demonstra interesse em saber o que é e para que 
serve. Sobre teste do pezinho diz que é para ver algumas doenças que poderão acontecer,
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como problemas mentais e que é necessário porque pode ser tratadas se for descobertas 
logo. 

Conhece o esquema vacinal e as principais vacinas, citando algumas como anti - 

sarampo, Sabim e Tríplice. 

Diz que não sabe como a família está se sentindo, somente que o marido chorou ao 
telefone, “mas ele não pode vir porque não tem vale da firma ainda e se ele saír perde o 

emprego ”. 

Além da entrevista realizada com a mãe esta foi acompanhada em várias ocasiões 
durante a intemaçao 

A mãe é considerada pela equipe de enfennagem como um “incômodo”, por fazer 
perguntas sobre o que estava sendo feito com sua filha e o que iria ocorrer frente a alguns 
procedimentos. 

Cuidado popular x cuidado profissional: identificando necessidades e 

implementando, preservando, acomodando ou repadronizando 

0 Cuidados no 
puerpério: 

Higiene: Mãe refere que 
só pode lavar a cabeça 
após 14 dias 

A higiene corporal é importante para 
diminuir os vetores de infecção, 
proporcionar conforto e bem estar, 
estimular a circulação sangüínea. A 
indicação do banho de aspersão é 24 
horas pós parto no caso de não ter 
intercorrências como por exemplo 
lipotimia. 

Repadronizar 
- Discutido com a mãe a 
importância da higiene corporal em 
especial a higiene do couro 
cabeludo. 

Evolução: 
- Observado que a mãe já está 
realizando o cuidado; 
- Reforçado as orientações na alta 
hospitalar 

° Cuidados com RN 
Vínculo: Pai não aceitou 
bem a gestação da mãe e 
está pensou em dar sua 
filha, durante a gravidez 

Pais que tem fraca ligação com o 
bebê durante a gestação e nascimento 
devem ser apoiados na internação 
para o auto conhecimento e 
manifestações de afeto. Permite outra 

Acomodar 
- Refletido com a mãe a situação de 
aceitação de sua filha
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perspectiva positiva, no decorrer da 
Vida infantil. 

Evolução: 
- Encaminhado para 
acompanhamento com a psicóloga 
do hospital; 
- Conversado com a psicólogo do 
hospital para acompanhar a família. 
- Mãe demonstra muito carinho 
com a recém nascida; 
- Não foi possível observar a 
interação com o pai pois este não 
veio ao hospital 

Vínculo : Mãe diz que os 
seus familiares não 
ligaram para saber da 
situação de saúde de sua 
filha 

Apoiar a mãe nas suas tristezas e 
aclarar suas necessidades são 
estratégias para seu fortalecimento. 

Acomodar 
- Discutido com a mãe qual é a 
importância para ela de que seus 
familiares a componham a evolução 
de sua filha. 

Evolução: 
- Mãe demonstra que gostaria de 
que seus familiares estivessem mais 
próximos 
Incentivada a entrar em contato 
com seu marido para proporcionar 
um maior vínculo familiar 

Vínculo : A mãe diz que o 
marido chorou ao telefone 
por não poder vim ver a 
filha, pois existe a 
possibilidade de perda do 
emprego. 

O vínculo pai / filho ocorre logo ao 
nascer e deve ser incentivado pela 
equipe de enfermagem, pois permite 
aumento da qualidade do 
acompanhamento. 

Acomodar 
- Discutido com o serviço social 
sobre a possibilidade de entrar em 
contato com a firma e pedir a 
liberação do pai para uma visita a 
filha hospitalizada. 

Evolução: 
- Encaminhada para o serviço social 
onde não foi possível conseguir a 
liberação do pai para visitar a filha. 

Outros cuidados: Mãe 
diz ficar bastante 
angustiada quando a 
enfermeira vem fazer as 
injeções em sua filha. 
- A mãe é considerada 
pela equipe de 
enfermagem como um 
“incômodo”, por fazer 

_perguntas sobre o que 

Os profissionais devem compreender 
o sofrimento dos pais frente as 
demandas da internação e propiciar 
suporte emocional. 
A enfermagem às vezes se sente 
ameaçada frente a postura 
questionadora dos pais. Buscar 
mudança da postura da equipe 
buscando valorizar tal atitude para 
alcançar novos formas de cuidado em 

Acomodar 
- Discutido com a mãe a 
necessidade de tais procedimentos, 
com punção venosa para aplicação 
de medicações; 
- Discutido com a equipe de 
enfermagem a possibilidade de 
fomecerem mais informações para a 
mãe e explicarem o que vão fazer 
quando pegam o bebê.
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estava sendo feito com 
sua filha e o que iria 

ocorrer frente a alguns 
procedimentos. 

saúde da família. Evolução: 
- Com a evolução tanto da 
intemação a mãe demonstra-se mais 
calma e a equipe orienta mais 
durante os procedimentos, 
diminuindo o conflito. 
- Durante o estágio os 
procedimentos eram sempre 
realizados ou acompanhados por 
nós, onde procurávamos orientar a 
mãe dando informações. Após 
discutir com o funcionário a 
importância de conversar e orientar 
o familiar até mesmo para diminuir 
a ansiedade. 

Amamentação: Mãe 
refere que amamentar dá 
bastante saúde e ue não (1 

precisa estar esquentando 
o leite. 

Além destas vantagem o aleitamento 
materno é o alimento ideal para o 
bebê. Este possui em sua composição 
imunidade contra algumas doenças 
comuns no primeiro ano de vida 
como diarréias, gripe, sarampo, entre 
outras. ' 

Está sempre na temperatura ideal e 
proporciona um momento de carinho 
e troca entre mãe e filho. 

Preservar 
- Valorizado seu conhecimento 
sobre a importância do aleitamento 
materno. 

Evolução: 
- Acompanhada durante a 
amamentação, onde foi 
demonstrado posição do bebê e 
formas de carinho durante a 
amamentação; 
- Mãe amamentando ao seio e 
aceitando bem as orientações. 

Coto umbilical: Diz que 
tem medo de realizar o 
cuidado com coto 
umbilical e que no outro 
filho usou faixa e uma 
medalha para o umbigo 
não saltar, mas a 
enfermeira já tinha 
explicado que não se deve 
por faixa porque aperta a 
barriga do bebê e pode 
ficar sujo no local. 

O medo de tocar no coto umbilical é 
comum entre as mãe, principalmente 
por ser algo desconhecido e muito 
rodeado de mitos e crenças. E em 
muitos casos pelo desconhecimento 
do que fazer, se pode ou não tocar e 
quais os procedimentos na hora do 
curativo. 
Para o seu curativo é indicado o uso 
de uma solução antisséptica e 
desidratante, sendo que existe vários 
produtos no mercado dentre estes os 
mais usados são povidine, álcool, 
mercúrio, entre outros. 
O curativo deve ser feito junto com 
todas as trocas de fralda ou banho. 
O uso da faixa tem sido bastante 

Acomodar e repadronizar 
- Orientada quanto a realização do 
curativo e trocas e reforçado a 
orientação da equipe de 
enfermagem. 
- Demostrado o curativo do coto 
umbilical, 

Evolução: 
- Supervisionada durante a 
realização de troca de curativo do 
coto umbilical e banho do bebê.

z

28



discutido e está em desuso porque 
propicia um ambiente úmido e quente 
para o desenvolvimento bacteriano. 
Em algumas vezes está é colocada 
muito apertada causando dificuldades 
respiratórios e digestivas no recém 
nascido. 

Banho de Sol: 
Desconhece o motivo do 
banho de sol 

O banho de sol é importante para o 
recém nascido pois é através dos 
raios solares que a pró vitamina D se 
transforma em vitamina D e auxiliar 
na calcificação dos ossos. Além deste 
beneficio o sol proporciona calor e 
energia para o recém nascido. 
O tempo de exposição do recém 
nascido ao sol deve ser de 3 minutos 
e aumentado gradativamente até 15 
minutos, nos horários anteriores as 
9:00 horas e depois das 15:00 horas 
da tarde no caso do invemo. No 
verão deve se ter uma tolerância 
maior para que a pele do bebê não 
queime. 

Acomodar 
- Orientação fornecida durante a 
entrevista 

Evolução: 
- Orientação reforçada na alta 
hospitalar e anotado na carteira de 
saúde (a pedido da mãe), horário e 
tempo de exposição; 
- Conversado com a residente de 
plantão para que está reforçasse tal 
orientação. 

Neonato Mickey Mouse e sua família 

Família residente na cidade de Lages. Influências culturais espanhola e alemã. 

Religião católica não praticante. 

Estrutura familiar composta por avô, casado, 49 anos, segundo grau completo. 

Avó, 46 anos, terceiro grau, professora de uma escola básica. Mãe, solteira 17 anos, 

segundo grau completo, sem vínculo empregatício. Pai, 20 anos, segundo grau 

incompleto, comerciário, trabalha de segunda a sexta-feira. Tia do recém nascido, 15 anos, 

solteira, segundo grau incompleto e sobrinha, 3 anos. Renda familiar em tomo de 3.000,00 
reais mensais. 

Pais residem na casa dos avós, pois estão construindo sua casa. Casa dos avós de 

alvenaria, 10 cômodos, água encanada e lixo recolhido três vezes por semana.
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A mãe descobriu que estava grávida no primeiro mês de gestação, por causa de 
alteração no ciclo mestrual. A família recebeu bem a noticia, diz que: “A/[eus país não 
querem que nós nos casamos, porque já aconteceu com a minha irmã eiela está se 
separando agora "_ 

Sobre puerpério diz que é o período depois que a mulher ganha o bebê, onde não 

se deve pegar fiio e tem que ficar em casa porque se fica muito fraca. Neste período deve 
se tomar alguns cuidados como: 

- Não pode lavar a cabeça por 40 dias no caso de menina e 41 dias no caso de 
menino (não sabe dizer o porquê da diferença de dias). 

- No 7°, 14° e 21° dia a mãe e o bebê não podem sair do quarto, isto é para que o 

coto umbilical caia. 

- Não pode comer comida forte de tempero e nem requentada. 
- Sobre relação sexual sua mãe dizia que tinha que ficar até 45 dias, mas que ela 

não acha correto isto e já manteve relação com seu parceiro. 
- Em relação ao cuidados com episiorrafia coloca que não pode limpar com papel 

higiênico e sempre que for ao banheiro tem que lavar de preferência no chuveiro. 
- Sobre atividade fisica diz que até quarenta dias fica um pouco dificil porque o 

corpo está todo dolorido, pode somente fazer trabalhos leves, mas nada de varrer a casa e 

levantar peso. 

- Em relação aos cuidados com as mamas diz que aprendeu a fazer massagem 
circular antes de amamentar e lubrificar o seio com o próprio leite. Também não é 

necessário lavar o seio com sabonete porque pode ressecar a pele. 
Conhece como métodos contraceptivos a pílula, camisinha e DIU, mas prefere o 

uso da pílula e já foi orientada pelo seu ginecologista a tomar a pílula continuamente para 

não secar o leite. (Contraceptivo utilizado durante a amamentação). 

Mãe diz que saúde é o bem estar de seu filho, é ele ficar feliz e se desenvolver 
bem. 

Diz que quer que tudo dê certo e que seu filho fique bom para voltar para casa.
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Imaginava seu filho parecido com o pai, saudável; não imaginava que iria ficar 
tanto tempo no hospital (19 dias de intemação - Síndrome de Down e problemas 
cardíacos). 

Sabe que seu filho tem Síndrome de Down e foi orientada pela pediatra. Procurou 
a Associação de pais e amigos dos excepcionais, onde recebeu mais esclarecimentos sobre 

a doença e sobre a importância da estimulação dos pais. Diz ainda que sua mãe está 
fieqüentando todos os sábados as reuniões da associação, em Lages. 

Descobriu a doença de seu filho na maternidade “ Foi na maternidade o pediatra 
chegou e me disse que meu filho tinha Síndrome de Down, eu chorei muito. Ele ficou no 
berçário não pude ver, foi difícil ”. 

Hoje diz que já entende melhor o que está acontecendo e vai fazer tudo para que 

seu filho tenha uma vida mais nonnal possível. Diz também que seus pais estão lhe 

apoiando muito. Nunca teve a experiência da mesma doença em sua farnília. 
Quem vai cuidar de seu filho em casa será ela e a avó. Diz ter medo de pegar o 

filho no colo pela arca caída “A/[inha mãe disse que é na espinha e que dói muito, tenho 
medo que aconteça com ele 

Sobre amamentação diz que é muito bom amamentar e coloca “.. Não sei explicar, 
te completa como mãe Em relação aos cuidados com o seio sabe que tem que passar 
leite ao redor do mamilo para não ressecar, não lavar com sabonete e tirar um pouco de 
leite ante do bebê mamar para ele conseguir pegar o seio. 

Em relação ao banho do recém nascido já está realizando no hospital e diz não ter 
medo de fazer nenhum cuidado. Sobre o coto umbilical diz que: “ Meu filho não tem 
mais, usaram para fazer uma transfusão, sei que não pode molhar e que tem que colocar 
uma faixa para cair mais rápido 

Desconhece o banho de sol e sabe que o teste do pezinho é para ver alguns tipos 

de doença mental; diz também que não serve para ver a doença que seu filho tem e que 
ele já realizou a coleta de sangue para o teste aqui no hospital. 

Em relação a imunização coloca que não tem medo de dar as vacinas e sabe que 
são muito importantes para prevenir que seu filho fique doente.
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Com relação a sua família diz que todos estão preocupados, mas não sabe muito, 
porque faz 19 dias que está no hospital, desde que seu filho nasceu. Tem ligado sempre 
para casa e seu companheiro já veio várias vezes ver o bebê e trazer notícias. 

O acompanhamento da mãe ocorreu durante os 19 dias de internação da criança. 
Os dados foram colhidos em entrevista formal e em contatos posteriores. O processo de 
cuidar desenvolveu-se no desenrolar da interação até a transferência do bebê para outra 
unidade do hospital. Durante o período de internação não houve Visita c contato com 
outros membros da família. A mãe apesar de ser muito jovem esteve sempre disposta a 

aprender e a esclarecer dúvidas durante a internação. 

Cuidado popular x cuidado profissional: identificando necessidades e 

implementando, preservando, acomodando ou repadronizando 

0 Cuidados no 
purpério: 

Higiene: Não pode 
lavar a cabeça por 40 
dias no caso de menina 
e 41 no caso de 
menino. 

A higiene corporal é importante para 
diminuir os vetores de infecção, 
proporcionar conforto e bem estar, 
estimular a circulação sangüínea. A 
indicação do banho de aspersão é 24 
horas pós parto no caso de não ter 
intercorrências como por exemplo 
lipotimia 

Repadronizar 
- Discutido com a mãe as razões e 
ausência de contra indicações da 
higiene do couro cabeludo; 

Evolução: 
- Mãe iniciou a realização do 
cuidado dois dias após a entrevista. 

Atividade Física: Sobre 
atividade fisica diz que 
até quarenta dias fica 
um pouco diflcil 
porque o corpo está 
todo dolorido, pode 
somente fazer 
trabalhos leves, mas 
nada de varrer a casa e 
levantar peso. 

Abordado no processo da família do 
neonato Peter Pan (página 4 do 
apêndice - Processos) e salientado 
que a atividade fisica é necessária 
para melhorar a circulação sangüínea 
em todo o organismo auxiliando em 
sua recuperação. 

Preservar 
- Reforçada as informações da mãe, 
mas salientado que a atividade fisica 
é necessária para que o fluxo 
sangüíneo esteja presente, dessa 
fonna os órgãos se recuperam mais 
rapidamente. 
- Cuidado preservado durante as 
orientações
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Bi/¡ore¢¿ «_ 
ërsifáfia 

Cuidados com a 
mamas: Aprendeu a 
fazer massagem 
circular antes de 
amamentar e lubrificar 
o seio com o próprio 
leite. Também não é 
necessário lavar o seio 
com sabonete porque 

_pode ressecar a pele. 

O uso de sabonetes no seio ressecam 
a pele e facilitam o aparecimento de 
fissuras, dificultando a retirada do 
leite e a sucção do recém nascido. 
É indicado que a mãe passe o seu 
próprio leite na aureola do seio para 
lubrificar e hidratar a pele. 
Outra indicação é a exposição aos 
raios solares pra prevenir o 
aparecimento de fissuras 

Preservar
O 

- Elogiado o preparo e ações 
apresentadas pela mãe. 

Evolução: 
- Auxiliada e acompanhada durante 
a amamentação de seu filho. 
- Orientado e demonstrado o 
posicionamento do recém nascido 
para uma melhor pega. 

Métodos 
contraceptivos: 
Conhece como 
métodos 
contraceptivos a pílula, 
camisinha e DIU, mas 
prefere o uso da pílula 
e já foi orientada pelo 
seu ginecologista a 
tomar a pílula 
continuamente para 
não secar o leite. 

O uso de contraceptivo oral no caso 
de mãe não estar amamentando deve 
ser de 21 dias (1 cartela) com 
intervalo de 5 dias ou até diminuição 
do fluxo menstrual e recomeçar com 
nova cartela. 
Pode ser tomado interruptamente, 
sendo alguns de seus efeitos 
colaterais. 
Existem a disposição gratuitamente 
outros métodos contraceptivos 
como: DIU, diafragma, camisinha, 
espermicida, tabelinha, muco e 
temperatura, sendo que os dois 
últimos são métodos naturais. 

Preservar 
- Reforçado a opção da mãe e 
oferecido algumas informações 
adicionais sobre anticoncepção. 

° Cuidados com 
RN: 

Coto umbilical: 
Coloca que no 7°, 14° 
e 21° dia a mãe e o 
bebê não podem sair 
do quarto, isto é para 
que o coto umbilical 
caia. 

Várias são as crenças em relação ao 
coto umbilical e tempo que este leva 
para cair, mas cientificamente é 
considerado de 7 a 14 dias para que 
este processo ocorra, podendo variar 
de criança para criança. A queda 
depende também do grau de umidade 
que fica no local, isto é, quanto mais 
limpo e seco melhor e mais rápido irá 
desidratar e cair. 

Repadronizar 
- Discutido com a mão o significado 
da crença em relação ao coto 
umbilical e orientado o tempo 
previsto para que isto ocorra e 
principais cuidados. 

Evolução: 
- Cuidado discutido em reunião 
com outras maes (Reuniao sobre 
cuidados com o recém nascido) 

Banho de Sol: 
Desconhece o motivo 
do banho de sol 

Idem ao processo da recém nascida 
Minie Mouse - Cuidados com RN - 

Banho de Sol. (página 29 do 
apêndice - Processos) 

Acomodar 
- Dialogado com a mãe quanto a 
horário, tempo de exposição do 
bebê e fonna de exposição, assim 
como a importância do banho de 
sol. 

Evolução: 
- Orientação reforçada antes da 
transferência para outra unidade.
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Medo de pegar o RN: 
Quem vai cuidar de 
seu filho em casa será 
ela e a avó. Diz ter 
medo de pegar o filho 
no colo pela arca caída 
“Minha mãe disse que 
é na espinha e que dói 
muito, tenho medo que 
aconteça com ele 

O contato mãe e filho é importante 
tanto para a mãe quanto para o bebê 
que acabou de nascer e deve ser 
realizado na primeira meia hora de 
vida. No caso dos recém nascido de 
alto risco isto não é possível, sendo 
então necessário incentivar e apoia a 
mãe neste contato. 
Muitas vezes o medo de tocar 0 bebê 
está relacionado com o 
desconhecimento de como fazer, isto 
é como dar banho, amamentar, minar 
ou só dar carinho. Em alguns casos 
este medo leva a mãe a atribuir essa 
função a uma outra pessoa da família 
que já teve a experiência da 
maternidade, sendo muitas vezes a 
avó ou a sogra. 

Acomodar 
- Orientada quanto a importância de 
mãe pegar e tocar o recém nascido; 
- Discutido com a mãe maneiras 
que a deixassem mais segura ao 
pegar o bebê; 
- Auxiliada durante o banho do 
recém nascido; 
- Incentivada a pegar o bebê no 
colo e lhe proporcionar momentos 
de carinho; 

Evolução: 
- Mãe já realizando todos os 
cuidados com o recém nascido de 
forma positiva 

lille; Hoje diz que 
já entende melhor o 
que está acontecendo e 
vai fazer tudo para que 
seu filho tenha uma 
vida mais ' normal 
possível. Diz também 
que seus pais estão lhe 
apoiando muito. Nunca 
teve a experiência da 
mesma doença em sua 
família. 
Sabe que seu filho tem 
Síndrome de Down e 
foi orientada pelo 
pediatra e procurou a 
Associação de pais e 
amigos dos 
excepcionais, onde 
recebeu orientação 
sobre a doença e sobre 
a importância da 
estimulação dos pais. 
Diz ainda que sua mãe 
está freqüentando 
todos os sábados as 
reuniões da associação 

Um dos grupos que auxilia após a 
alta hospitalar é a Associação de pais 
e amigos dos excepcionais, onde os 
pais encontram apoio e orientação 
para sobre a doença de seu filho. 
O indivíduos portadores da Síndrome 
de Down merecem' o respeito de 
todos pelos seus direitos de 
privacidade, de ter seus próprios 
pertences, de desenvolver suas 
capacidades, de ter suas habilidades 
valorizadas, de realizar suas 
vontades, de seguir sues interesses e 
satisfações, e de ver seus direitos de 
cidadão respeitados. 
Crianças portadoras da Síndrome de 
Down são mais suscetíveis às 
doenças comuns da infância, a 
repetidas infeções de ouvido e 
conjuntiva, congestão nasal, 
resfriados e conseqüentes infeções 
respiratórias. A pele é mais sensível, 
aparecendo irritações com maior 
freqüência. 
Destas crianças, 40% apresentam 
problemas cardíacos congênitos 
(presentes ao nascimento), que 

Preservar 
- Discutido com a mãe sobre o que 
ela sabe da doença de seu filho; 
- Fomecido material explicativo 
sobre a síndrome de Down (Folheto 
explicativo “Síndrome de Down e 
meu filho”, fornecido pela unidade); 
- Valorizado e incentivado a 
continuar buscando ajuda na 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais.
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em Lages. podem ser corrigidos por cirurgia ou 
tratados. 
Geralmente, são menores do que as 
crianças normais, por isso, nos 
exames médicos pesam e medem 
menos. Apesar do mito que crianças 
portadoras da Síndrome de Down 
são gordas, a obesidade não é uma 
característica da síndrome, ela 
decorre da pouca atividade e dieta 
inadequada. 

Imunização: Não tem 
medo de dar as vacinas 
e sabe que são 
importantes para 
prevenir que seu filho 
fique doente 

Um dos progressos mais notáveis em 
pediatria nos últimos 30 anos foi o 
controle das doenças infecciosas, 
devido à ampla utilização de vacinas 
para doenças evitáveis (Wl1aley 
(1935). 
O esquema básico de vacinação é 
recebido pela mãe na alta da 
maternidade e está no “Caderneta de 
saúde” da criança. Atualmente as 
principais vacinas são: Tríplice - 

contra difteña (crupe), tétano, 
coqueluche (tosse comprida); Sabin - 

Paralisia infantil; BCG - Tuberculose; 
Anti-sarampo e Tríplice viral. 

Acomodar 
- Elogiado sobre o reconhecimento 
da importância das vacinas. 
- Orientado sobre as principais 
vacinas e quais as doenças que 
previnem, idade de vacinação e 
onde encontrar as vacinas. 

Evolução: 
- Pedido para a mãe providenciar a 
carteira de saúde do neonato, 
- Mostrado para a mãe o esquema 
vacinal na carteira de saúde do 
neonato; 
- Orientação reforçada antes da 
transferência para outra unidade 

Neonato Pateta e sua famflia 

Família natural de Siderópolis, procedente do Hospital São João Batista, 

Criciúma. Brasileira. Católica. Estrutura familiar composta por l casal (avós) e mãe 
solteira, 18 anos, mais sobrinha, sendo esta criança. Renda familiar de 6 salários mínimos. 

Influências culturais caboclas. 

Moradia em casa de alvenaria com 8 cômodos, cedida pela firma do avô, com 
água encanada e o lixo produzido na residência queimado, porque não existe 

recolhimento.
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Mãe descobriu que estava grávida com 3 semanas de gestação, sendo que a família 
não recebeu bem a notícia, pois o namorado a deixou sozinha. Com o tempo a família foi 
aceitando. 

A respeito de puerpério coloca que não teve porque só ficou no hospital. 

Referindo-se a cuidados puerperais salienta que não pode lavar o cabelo, só ter relação 

sexual após 42 dias do pós parto e não existe restrição alimentar. 

Em relação aos cuidados com cesárea refere ter feito curativo todos os dias no 
hospital. Questionada sobre atividade fisica diz que não pode ter porque o corpo fica todo 
“duro”. Sobre cuidados com as mamas aprendeu a tirar o leite, pois teve muita febre e 

necessitou tomar injeção para secar o leite (filho não pode ser amamentado). 

Conhece como métodos contraceptivos a camisinha e o comprimido, sendo que 
destes prefere o último, mas questiona dizendo que gostaria de saber se é só tomar um 
comprimido antes de ter relação ou se tem que tomar tudo. 

Diz estar se sentindo bem e não se arrepende de ter optado pela gravidez em vez 
de um aborto (Rubéola no 2° trimestre de gestação). Imaginava seu filho durante a 

gestação miudinho, e não muito bem pela situação de mbéola, que foi descoberta no 2° 

trimestre de gestação. 

Coloca que seu filho hoje tem catarata e problemas no coração e quando descobriu 

a doença de seu filho sentiu-se apavorada com o problema do coração, mas com a catarata 
não, porque acha que vão operar. 

Relata que tinha medo de chegar perto de seu filho, medo de quebrá-lo ao pegar 
no colo. (Demonstra medo e recusa pegar o filho no colo). 

Não teve experiência familiar com está doença. Em relação aos cuidados com o 

recém nascido, diz ter medo de pegar no colo e dar banho. Salienta que quem irá cuidar 
do bebê em casa vai ser sua mãe (avó). Espera hoje que seu filho melhore e diz que isso é 

o que mais quer. 

A respeito de amamentação coloca que é a melhor coisa que tem para criança e diz 
“Eu não posso dar o leite, mas acontece "_ 

Sobre banho do bebê diz que sabe como fazer, pois já ensinaram no hospital, mas 
que não faz por medo.
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Quando questionada sobre coto umbilical fala que tem que botar faixa + chá de 
arruda + mercúrio + pó secante, sendo este último um tipo de talco. Porém não realizou 

os cuidados por seu filho estar hospitalizado. 

Não sabe o motivo do banho de sol e diz que o teste do pezinho é para identificar 
doenças. Sobre imunização coloca que são importantes para prevenir as doenças, e já o 

recém nascido tem que tomar algumas vacinas, mas não sabe quais. 
Refere que a familia está preocupada com a internação do bebê quase mais do que 

ela (mãe). 

Entrevista realizada com a mãe, no primeiro dia de intemação. 
Acompanhamento realizado durante uma semana, até a alta hospitalar do bebê. 

Cuidado popular x cuidado profissional: identificando necessidades e 

implementando, preservando, acomodando ou repadronizando 

ø Purpério 
Higiene: refere não pode 
lavar a cabeça até 42 dias 
pós parto 

Idem ao processo do neonato Mickey Mouse, 
Puerpério - Higiene. (página 33 do apêndice - 

Processos) 

Repadronizar 
- Discutido com a mãe as 
indicações da higiene corporal e 
seus beneficios. 

Evolução: 
Durante a internação, a mãe 
coloca que já está lavando a 
cabeça e referiu estar se sentindo 
mais confortável. 

Uso de anticoncepcional: 
Gostaria de saber se o 
comprimido 
(anticoncepcional) é só 
tomar um antes da relação 
ou tem que tomar a cartela 
toda 

O uso de contraceptivo oral no caso de mãe não 
estar amamentando deve ser de 21 dias (1 
cartela) com intervalo de 5 dias ou até 
diminuição do fluxo menstrual e recomeçar com 
nova cartela. 
Pode ser tomado intenuptamente, sendo alguns 
de seus efeitos colaterais. 
Existem a disposição gratuitamente outros 

Acomodar 
- Orientada a mãe quanto ao uso 
correto do contraceptivo, 
- Pedido para a mãe trazer a 
cartela de contraceptivo junto 
com abula, 
- Lido junto com a mãe a 
indicação prescrita pela bula,
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métodos contraceptivos como: DIU, diafragma, 
camisinha, espermicida, tabelinha, muco e 
temperatura, sendo que os dois últimos são 
métodos naturais. 

- Encaminhado a mae para 
consulta ambulatorial a fim de 
receber novas orientaçoes sobre 
os métodos contraceptivos. 

Evolução: 
- Cuidado reforçado na alta 
hospitalar. 

Atividade Física: 
Questionada sobre 
atividade fisica diz que não 
pode ter porque o corpo 
fica todo “duro”. 

Idem ao processo do neonato Mickey Mouse - 

Cuidados no purpéiio - Atividade fisica. (página 
33 do apêndice - Processos) 

Acomodar 
- Discuitido com a mãe os efeitos 
positivos da movimentação e as 
contra indicações de não levantar 
peso. (Momento da entrevista) 

0 Cuidados comRN 
Vínculo: Tem medo de 
pegar o bebê e de dar 
banho (quem irá cuidar em 
casa será a avó) 

Idem ao processo do neonato Minie Mouse - 

Cuidados com RN - Vínculo. (página 27 do 
apêndice - Processos) 

Repadronizar e acomodar 
- Demonstrado o banho do 
neonato e cuidados durante a 
amamentação para a mãe. 

Evolução: 
- Feito acompanhamento durante 
toda a internação, sendo que no 
3° dia de intemaçao a mae Ja 
estava realizando todos os 
cuidados com recém nascidos e 
demostrava muito interesse e 
carinho pelo bebê. 

Vínculo: diz estar se 
sentindo bem e não se 
arrepende de ter optado 
pela gravidez em vez de 
um aborto (Rubéola no 2° 
trimestre de gestação). 

Idem ao processo do neonato Mickey Mouse - 

Cuidado com RN - Vínculo. (página 35 do 
apêndice - Processos) 

Preservar 
- Preservado a opção da mae e 
reforçado a importância do 
carinho que a mãe pode dar para 
o seu filho. 

Evolução: 
Durante a evoluçao a mae 

demostra muito afeto e carinho 
no contato do o bebê; 
- Elogiado as atitudes caririhosas 
da mãe. 

Coto umbilical: Fala que 
tem que por faixa + chá de 
amida + mercúrio + pó 
secante (talco) 

Idem ao processo do neonato Mickey Mouse - 

Cuidados com RN - Coto umbilical. (página 34 
do apêndice - Processos) 

Repadronizar 
- Demonstrado o curativo do 
coto umbilical; 
- Acompanhado a execução pela 
mãe. 
- Alertada sobre os riscos do uso 
de substâncias no coto umbilical
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e contra indicações do uso da 
faixa. 

Evolução: 
- Mãe durante as trocas realiza 
limpeza do coto umbilical e 
coloca solução antisséptica 
fornecida pelo hospital. 
- Em certa ocasião chama a 
acadêmica e diz “Olha o cordão 
já caiu, ficou seco, acho que foi 
bom não usar a faixa ”. 

Banho de Sol: desconhece 
o motivo do banho de sol 

Idem ao processo do neonato Minie Mouse - 

Cuidados com RN - banho de sol. (página 29 
do apêndice - Processos) 

Acomodar 
- Orientada a mãe durante a 
entrevista sobre o banho de sol 
(horários, tempo de exposição e 
importância para o bebê). 

Evolução: 
- Reforçado na alta hospitalar o 
cuidado com banho de sol. 

Vacinas: Desconhece as 
principais vacinas 

Idem ao processo do neonato Mickey Mouse - 

Cuidados com RN - Imunização. (página 36 do 
apêndice - Processos) 

Acomodar 
- Colocado as primeiras vacinas 
que bebê deve receber no posto 
de saúde; 
- Colocado a importância da 
vacinação, doenças que protege 
e a importância de manter um 
esquema vacinal em dia. 

Evolução: 
- Cuidado reforçado na alta 
hospitalar. 

Cuidados para a alta 
hospitalar: Coloca que seu 
filho hoje tem catarata e 
problemas no coração e 
quando descobriu a doença 
de seu filho sentiu-se 
apavorada com o 
problemas do coração, mas 
com a catarata nao, porque 
acha que vão operar. 

A rubéola congênita possui com complicações 
rara, a artrite, encefalite e seu maior perigo está 
na ação teratogência sobre o feto. 
Neste caso o neonato possuía algumas 
alterações cardíacas e oculares decorrentes do 
efeito nocivo da rubéola durante a gravidez. 

Acomodar 
- Encaminhada a mãe para 
orientação junto a residente de 
plantão 
- Discutido com a residente de 
plantão a desorientação da mãe 
sobre o que iria acontecer com 
seu filho. 

Evolução: 
- Mãe coloca no dia seguinte que 
agora a residente já tinha
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explicado o que iria acontecer. 
Iriam realizar a cirurgia para 
correção da catarata e fazer o 
acompanhamento ambulatorial 
da alteração cardíaca. 
- Reforçado as orientações 
médicas, principalmente sobre a 
importância da mãe trazer o bebê 
para realizar as consultas e a 
cirurgia. 

Neonato Robin Hood e sua família 

Família residente em Jaraguá do Sul e procedente do Hospital São José da mesma 
cidade, internado na UTI deste hospital e transferido para o berçário. Influencias culturais 
italianas, religião católica. 

Estrutura familiar composta de Mãe, casada, 28 anos, segundo grau completo, 

cabeleireira, trabalha em casa de terça a sábado. Pai, casado 34 anos, segundo grau 

completo, trabalha em vendas de segunda a sexta-feira. Filho mais velho de 8 anos, 

cursando a segunda série do primeiro grau. Renda familiar em tomo de 1.200,00 reais 
mensais. 

Moradia em casa própria, de alvenaria com 8 peças, água encanada e lixo 

recolhido 3 vezes por semana. 

Entrevista realizada com a mãe no primeiro dia em que está estava acompanhando 
seu filho no berçário. 

Descobriu que estava grávida com l mês e meio de gestação, pois começou a ficar 
com a boca amarga, sentir mais fome, então procurou um médico que pediu um ultra som 
onde foi confirmado a gravidez. 

O marido recebeu com muita felicidade a notícia da gravidez, diz que: “j"oí uma 
festa, estávamos mesmo querendo outro filho, foi ótimo
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Entende por puepério o período que dura quarenta dias pós parto e é quanto o 

corpo da mulher leva para retomar ao normal, para se recuperar, fala também que é para 
“a mãe do corpo (útero) voltar ao normal 

Cita que alguns cuidados durante este periodo devem ser: tomar banho todos os 
dias, já no dia seguinte do parto pode tomar o banho e trocar o “fiuudão ou absorvente” 

sempre que estiver sujo. A cabeça “ sei que pode lavar no primeiro dia, mas eu só lavei 
com 15 dias. fiquei o resto do dia em casa 

Quanto a alimentação não pode comer doces, carne gorda, nem enlatados como 
presunto, salame, por causa da amamentação. Deve-se comer alimentos naturais para que 

o leite fique mais forte e para ir mais vitaminas ao bebê. Deve-se ainda tomar chá, comer 

pão e comida sempre fresca sendo que as sopas devem ser com bastante verduras, 
principalmente espinafre e couve, por causa do ferro. 

Sobre relação sexual coloca que “não teve na gravidez anterior por 52 dias e nesta 

acha que vai acontecer a mesma coisa”, diz porém que não existe um tempo determinado 
para ter ou não relação e que isto depende do casal, mas que no caso dela isso só foi 
ocorrer quando ela estava se sentindo bem. 

Em relação aos cuidados com a cesárea coloca que está realizando curativo 3 

vezes por dia, com iodo, onde tira a gaze e lava bem com água e sabão e depois coloca o 

iodo e outra gaze limpa. 

Sobre atividade fisica refere que pela transfonnação que o corpo sofreu fica dificil 

pegar peso ou caminhar muito, mas que com o tempo tudo vai voltando ao normal. 
Referente aos cuidado com a mama fala que está fazendo a retirada do leite no 

banco de leite e em casa estava fazendo de forma manual e mandando o leite para a 

maternidade de sua cidade. 

Diz ter o cuidado de lavar com água e sabonete sempre que sai um pouco de leite 
para não formar “aquela casquinha no bico do seio e para não ficar com o cheiro de 
leite”. 

Conhece como métodos contraceptivos a injeção, comprimido, camisinha, DIU, 
espennicida, mas que prefere o uso da injeção e que parou de usar para engravidar.
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Diz estar se sentindo bem, porque seu filho está sendo bem cuidado e porque ela 
pode ficar perto do bebê e realizar os cuidados como troca de fraldas, banho e fazer 
carinho. 

Quando questionada sobre o que é saúde coloca que é ter uma boa alimentação, 
acesso a exames para os filhos, médicos e dentistas. E ainda ter higiene com alimentação, 
louça e ferver água para os filhos. 

Imaginava seu filho muito parecido com o filho mais velho, pequeno e gorducho. 
(Traz fotos do filho mais velho e mostra para a equipe de enfermagem, demonstrando 

saudade de casa. Diz ter falado com seu filho pelo telefone todos os dias). 
Quando questionada sobre o que seu filho tem, coloca que a médica falou que ele 

é prematuro e que teve infecção e por este motivo está no hospital, mas quando ganhar 
peso e estiver mamando irá embora. 

Descobriu que seu filho iria nascer prematuro em uma visita ao hospital por 
apresentar sangramento, aí diagnosticaram descolamento de placenta e fizeram cesárea de 

urgência. Diz que viu seu filho quando nasceu e ouviu ele chorar bastante. Quando 
começou o sangramento (trabalho de parto), achou que seu filho não iria sobreviver, mas 
quando ele nasceu o pediatra colocou que ele estava bem, é que iria ficar internado porque 

era prematuro. Refere também que foi transferido para o hospital Infantil porque no local 
onde nasceu não existia um berçário que pudesse ficar com seu filho. 

Refere que está é a primeira experiência em sua família, mas que estão todos muito 
ansiosos para que ele volte logo para casa. 

Quem vai cuidar de seu filho em casa é a própria mãe e “acha que vai ser um 
bebê como os outros só menor”. 

Espera que ele ganhe peso e se recupere logo e que no futuro seja uma criança 
feliz e saudável. Diz não ter receio de realizar os cuidados com o recém nascido, “pois no 
filho anterior teve que fazer tudo”. 

Sobre amamentação coloca que é muito importante pois o leite vem sem 
contaminação, na temperatura certa e com nutrientes certos para o bebê e ainda previne 
contra doenças. Além do mais não precisa carregar mamadeiras, e sem contar com o amor 
que a mãe passa para o bebê durante amamentação.
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Em relação ao banho do recém nascido diz que tem que ter uma banheira limpa, 
água na temperatura certa (morninha), sabonete neutro e lavar primeiro o rosto, as dobras 

e se ainda tem umbigo (coto umbilical), depois de lavar bem, secar com cuidado e colocar 
mentiolate. Também a cada troca de fraldas limpar o local e colocar novo curativo com 
metiolate mais gaze limpa. 

Sobre banho de sol diz que este é importante para o bebê pois transmite emergia, 

vida e calor. 

Referente ao teste do pezinho coloca que é importante realizar para ver se a 

criança não tem deficiência mental e anormalidades, caso isto ocorra é possivel fazer o 

tratamento logo. 

Em relação a imunização diz que as primeiras vacinas são dadas antes de 2 meses 
de idade e devem ser complementadas até um ano e meio e depois de 10 em 10 anos com 
o reforço da anti tetânica. Diz ainda que em todas as campanhas devem ser levadas os 
filhos para vacinar. 

A mãe diz que a família está confiante na recuperação do bebê e sabem que este 
está sendo bem cuidado no hospital. Refere ainda que se acontecer alguma coisa “a gente 
bota na mão de Deus”. 

Acompanhamento realizado durante a internação da crianças sendo que, adquiriu 
uma enterocolite fulminante e foi transferida para a UTI, onde foi a óbito. Não foi possível 
entrar em contato com a mãe durante a transferência para a UTI porque está ocorreu no 
final de semana onde as acadêmicas não estavam em estágio, e no pós óbito a farnilia 
retomou para sua cidade de origem. 
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Cuidado popular x cuidado profissional: identificando necessidades e 

implementando, preservando, acomodando ou repadronizando 
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g Cuidados no 
purpério 

Mamas: Mãe diz que 
tem o cuidado de lavar 
com água e sabonete o 
seio sempre que sai um 
pouco de leite para não 
formar, “aquela 
casquinha no bico do 
seio e para não ficar 
com o cheiro de leite 

O uso de sabonetes no seio ressecam a 
pele e facilitam o aparecimento de 
fissuras, dificultando a retirada do leite 
e a sucção do recém nascido. 
É indicado que a mãe passe o seu 
próprio leite na aureola do seio para 
lubrificar e hidratar a pele. 
Outra indicação é a exposição aos 
raios solares pra prevenir o 
aparecimento de fissuras. 

Repadronizar 
- Discutido com a mãe as contra 
indicações do uso de sabonetes no 
seio e os efeitos colaterais de tal 

procedimento 

Evolução 
- Boa aceitação por parte da mãe. 

Higiene: Mãe diz que 
durante o purpério tem 
que tomar banho todos 
os dias, já no dia 
segiinte do parto e 
realizar a troca de 
absorventes ou fraudao 
sempre que estiver sujo 

Idem ao processo do neonato Tio 
Patinhas - Cuidados no Puerpério - 

Higiene. (pagina 64 do - Processos 
objetivo 2,3 e 4) 

Preservar 

- Elogiado as informações da mãe e 
reforçado a importância destas. 
- Elogiada as atitudes da mãe e 
pedido para que está coloque sobre 
higiene corporal no purpério durante 
uma reunião com as mães. 

Alimentação: Deve se 
comer alimentos 
naturais para que o leite 
fique mais forte e para ir 
mais vitaminas ao bebê 

Todas as vitaminas e proteínas 
ingeridas pela mãe passam diretamente 
para o leite materno e 
consequentemente para o bebê se a 
mãe estiver amamentando. Por este 
motivo é importante que a mãe possua 
uma alimentação rica em vitaminas e 
proteínas. 

Preservar 

- Elogiado o preparo e conhecimento 
da mãe 
- Incentivada a continuar esta 
alimentação saudável durante a 
hospitalização de seu filho. 

Relação sexual: Diz que 
não existe um tempo 
determinado para ter ou 
não relação sexual e que 
isto depende do casal, 
mas que no caso dela 
isso só foi ocorrer 
quando ela estava se 
sentindo bem 

Idem ao processo do neonato Tio 
Patinhas - Cuidados no Puerpério - 

Relação Sexual. (página 65 do - 

Processos objetivo 2,3 e 4) 

Preservar 
- Ouvida as informações sobre 
relação sexual e concordado com as 
mesmas

44



0 Cuidados comRN 
Banho de sol: Sobre 
banho de sol diz que 
este é importante para o 
bebê pois transmite 
energia, vida e calor. 

O banho de sol é importante para o 
recém nascido pois é através dos raios 
solares que a pró vitamina D se 
transforma em vitamina D e auxiliar na 
calcificação dos ossos. Além deste 
beneficio o sol proporciona calor e 
energia para o recém nascido. 
tempo de exposição do recém nascido 
ao sol deve ser de 3 minutos e 
aumentado gradativamente até 15 
minutos, nos horários anteriores as 
9:00 horas e depois das 15:00 horas da 
tarde no caso do invemo. No verão 
deve se ter uma tolerância maior para 
que a pele do bebê não queime 

Preservar e acomodar 
- Orientada sobre os outro beneficios 
do sol para o recém nascido. 
- Mãe aceita bem as orientações e 
pede que a acadêmica consiga 
material bibliográfico sobre o assunto 
para ela ler. 

Vínculo: O marido 
recebeu com muita 
felicidade a notícia da 
gravidez 

Uma boa aceitação de uma gestação é 
um ponto muito importânte para que a 
criança que está chegando seja bem 
amada e querida e tenha um bom 
desenvolvimento afetivo e emocional 

Preservar 
- Reforçado a importância de uma 
gravidez planejada e bem aceita e 
estimulado a visita do pai ao recém 
nascido 
Evolução 
- O pai telefona quase todos os dias 
para saber como está a mãe e o bebê, 
mas não pode vir ao hospital porque 
tem outro filho em casa para cuidar. 

Amamentação: Sobre 
amamentação coloca 
que é muito importante 
pois o leite vem sem 
contaminação, na 
temperatura certa e com 
nutrientes certos para o 
bebê, ainda, previne 
contra doenças. Além 
de não precisar carregar 
mamadeiras, e sem 
contar com o amor que 
a mãe passa para o bebê 
durante a amamentação. 

Preservado todos os cuidados citados 
pela mãe, pois este são de fundamental 
importância para uma boa 
amamentação. 

Preservar 
- Elogiada as informações da mãe 
sobre amamentação e estimulada a 
continuar a retirar o leite no banco de 
leite para que seu filho receba este 
leite. 

Evolução 
- Durante a interação com a mãe, 
está foi incentivada a continua a 
retirada de leite no banco de leite do 
hospital e a participar da alimentação 
via sonda que seu filho estava 
recebendo. Participação foi realizada 
da seguintes forma: 
- Quando o recém nascido recebia 
alimentação via sonda a mãe foi 
incentivada a pegar o bebê no colo e 
acaricia-lo, para manter um contato 
mais intimo com o bebê durante a
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alimentação; 
- Orientada e demonstrada a realizar 
estimulação com luva nos quatro 
pontos cardeais da boca para 
estimular a sucção do recém nascido, 
que a mãe realizava durante todas as 
vezes que o bebê recebia o leite. 

Evolução: 
- Em certa ocasião a mãe fica 
bastante contente em ver seu filho já 
sugando vigorosamente e com 
prescrição de receber leite via oral e 
faz o seguinte comentário: “Graças a 
vocês consegui que meu filho já 
pudesse mamar, estou muito feliz ”, 
em seguida pede para a acadêmica 
pegar o bebê e saí da sala soluçando. 

Imunização e teste do 
pezinho: Mãe bastante 
orientada sobre as 
principais vacinas e a 
importância da 
realização do teste do 
pezinho 

Idem ao processo do neonato Mickey 
Mouse. (página 36 - Apêndice - 

Processos) 

Preservar 
- Elogiada quanto ao preparo e 
informações da mãe. 
- Preservada as orientações para que 
a mãe efetue um cuidado positivo na 
alta hospitalar 
- Colhido sangue e encaminhado para 
exame (teste do pezinho). 
- Orientada a mãe sobre local de 
retirada do resultado do teste do 
pezinho e a importância de verificar o 
resultado do teste.

46



,`I 

'_ 

I 

,|_i¡___`I›|¡_



Planejamento estratégico da oficina com a equipe de enfermagem 
do berçário 

Objetivo Geral: Trabalhar um tema de fonnação humanística da equipe de 
enfermagem, previamente identificado. 

Objetivo Especifico: Trabalhar a relação pessoa-pessoa com a equipe de 
enfennagem abordando a relação entre pacientes, familiares e equipe de 

trabalho. 

Estratégias de Trabalho: A oficina será realizada em 5 fases: 

1. Será utilizado uma técnica de interação e descontração entre os 
participantes 

Técnica da teia de aranha com as seguintes colocações: 
I Fale sobre seu colega. 
I Dê uma mensagem de estímulo ao seu colega de trabalho. 

2. Será explicado o objetivo da reunião. 

3. Montagem de um painel com os seguintes temas: 
I O que atrapalha a relação entre equipe, paciente e familiares? 
I O que favorece esta relação? 
I O que você (fimcionário) pode fazer para que esta relação se tome 

positiva? 

4. Finalizar com uma mensagem aos funcionários e agradecimentos.



5. Entregar uma mensagem para os fimcionários 

Recursos Materiais: 

0 Convite para divulgação da oficina 
0 Sala de reunião 

0 Papel Kraffit (03 folhas) 

0 Cartolina para taljetas 

0 Caneta hidrocor 

0 Aparelho de som 
0 CD 
0 Cartões com mensagem 
0 Novelo de lã 

0 Fita adesiva



_; 
" os to MANDAMENTOS ms m¿1..AÇÓt¬:s 
- HUMANAS 

É! FALE com as pessoas. Nada há de tão agradável e animado 
quando uma palavra de saudação, particularmente hoje em dia 
quando precisamos de “sorrisos amáveis”. 

*C2 SORRIA para as pessoas. Lembre-se que acionamos 72 
músculos para franzir a testa e somente 14 para sorrir. 

13 SEJA amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo. 

*CK SFJA cordial. Fale e aja com toda sinceridade: tudo o que 
você fizer, faça-o com todo o prazer. 

151 INTER ESSE-SE sinceramente pelos outros. Lembre-se que 
você sabe o que sabe, porém não o que outros sabem. Seja 
sinceramente interessado pelos outros. 

ú SEJA generoso em elogiar, cauteloso em criticar. Saiba 
encorajar, dar confiança e elevar os outros. 

23! S/UBA considerar os sentimentos dos outros. Existem três 
lados numa controvérsia: o seu, o do outro, e o lado de quem 
está certo. 

101 PREOCUPE-SE com a opinião dos outros. Ouça, aprenda e 
saiba elogiar. 

*Ú PR(Í)C`URE apresentar um excelente serviço. O que realmente 
vale em nossa vida é aquilo que fazemos para os outros.



“Se axé gua. am mm wltáaø tuga, 

I . 5emúWmd¶¢mú~,M- 
tíae áwaué. 

Sz wóê gzzz um mm dz ,‹»‹z‹›¢,ez›z¿d¢‹¿¢ mt- 
zàzz pzmw, " - Pwázãø áéàzêé - 

Lembre-se que cada pessoa é um ser humano único,que 
possui desejos e necessidades diferentes de você! 
Saiba respeitar e conviver com estas diferenças! 
04/06/97 Acadêmicas de Enfermagem Sônia e Zuleicc
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Hidrocefalia 

Caracteriza-se pelo acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano (LCR), 

geralmente sob pressão, em decorrência de drenagem obstruída, produzindo a dilatação 
passiva dos ventrículos. 

o Fisiopatologia 

As causa da hidrocefalia podem ser classificadas em três categorias gerais; 
1. Secreção excessiva: causada por um papiloma do plexo coróide ou tumor, 0 qual 

produz grandes quantidades de LCR: 
2. Não-comunicante (intraventricular): a circulação do LCR está obstruída em algum 

lugar do sistema ventricular, impedindo seu fluxo para os espaços subaracnóides. 

3. Comunicante (extraventricular): não há interferência no fluxo de LCR no interior do 
sistema ventricular. As passagens encontram-se abertas, de modo que o LCR 
movimenta-se livremente para o espaço subaracnóide espinhal, porém não é absorvido 

do espaço cerebral. 

Do nascimento aos dois anos de idade, a maioria dos casos de hidrocefalia resultam de 
malƒormação de Arnold-Chiari (uma anomalia congênita na qual o cerebelo e o bulbo se 

estendem através do forame magno), estenose do aqueduto ou um tumor glial do 

aqueduto. Muito freqüente acompanha-se de mielomeningocele. No restante dos casos, há 
uma história de infeção intra-uterina, hemorragia perinatal (anóxia ou traumática) e 

meningoencefalite neonatal (bacteriana ou viral). 

0 Manifestações clínicas 

Em lactentes a cabeça cresce a uma velocidade anormal, embora o primeiro sinal possa ser 
fontanelas abauladas sem aumento da cabeça. Com a elevação do volume intracraniano, os 
ossos do crânio tomam-se finos e as suturas encontram-se separadas à palpação, 

produzindo o som “de pote rachado” (sinal de Macewen) à percussão do crânio. A 
fontanela anterior encontra-se tensa, abaulada e não-pulsátil. As veias do couro cabeludo 

encontram-se dilatadas, dilatando ainda mais com o choro. Pode haver um aumento ou



“protuberância” frontal com olhos deprimidos e estar presente o sinal do “sol poente”, no 
qual a esclera acima da íris é visivel. O comportamento típico inclui irritabilidade, 

opistótono e espasticidade dos membros inferiores. Os reflexos iniciais podem persistir, e 

as respostas normalmente esperadas não acontecem, indicando incapacidade de 

desenvolvimento da inibição cortical normal. 

0 Conduta terapêutica 

O tratamento é quase exclusivamente cirúrgico. O tratamento clínico visando à redução da 
produção do LCR mostrou-se eficaz somente nos poucos casos de produção excessiva. 
Os procedimentos cirúrgicos empregados com maior freqüência visam à remoção da 
obstrução, desvio ventricular para o canal intracraniano normal ou para um 
compartimento extracraniano. 

Atualmente, o procedimento mais amplamente utilizado e o tratamento de escolha para a 

hidrocefalia comunicante e não comunicante são a drenagem do líquido de um ventrículo 
lateral para um compartimento extracraniano (mais comumente o átrio direito ou 

peritônio) por meio de uma passagem aitificial, ou shunt. Os shunts a partir do ventrículo 
lateral são realizados com catéteres plásticos e válvulas de direção única, na qual são 
confeccionadas de modo a abrirem diante de uma determinada pressão intracraniana e 

fecharem quando a pressão cai. Dessa forma, previne-se o fluxo retrógrado de sangue ou 

de outras secreções. 

A taxa de sucesso inicial com os procedimentos de shunt é relativamente elevada; 

entretanto, acompanha-se de complicações como: Dificuldades mecânicas do shunt ( 

torcedura ou separação do cateter ) e infecção bacteriana, a complicação grave mais 

comum. 

0 Considerações de enfermagem 

O lactente com diagnóstico ou suspeita de hidrocefalia deve ser observado quanto a sinais 
de elevação intracraniana e irritabilidade, medindo diariamente o PC ( perímetro 

occipitofrontal), palpando fontanelas e suturas com delicadeza observando tamanho, sinais 
de abaulamento, tensão e separação.



Metas Responsabilidade 
Avaliar a hidrocefalia Auxiliar na avaliação diagnóstica 

Medir diariamente o PC 
Observar sinais de hipertensão intracraniana 
Preparar para procedimentos 
Auxiliar nos procedimentos de diagnóstico quando 
necessário, por exemplo, punção ventricular, 
transilurninação 

Prevenir úlceras de decúbito na cabeça Instituir medidas de higiene geral e cuidados à pele 
Mudar a posição a cada 2 horas 

Prevenir complicações pós-operatórias Manter a criança em posição horizontal para evitar 
hematoma subdural 
Mudar o decúbito a cada 2h para evitar pneumonia 
hipotética 
Posicionar a criança sobre o lado não operado 
Observar sinais de infecção e hipertensão 
intracraniana 
Observar e manter cuidados ao shunr e sitios de 
cirurgia 
Observar e avaliar o nível de consciência 

Manter a nutrição e a hidratação Instituir horários de refeições flexíveis 
Oferecer refeições pequenas e freqüentes 

Aplicar medidas de conforto Realizar higiene geral 
Proporcionar estimulação tátil 
Encorajar a participação dos pais nos cuidados 

Reduzir a ansiedade dos pais Oferecer apoio aos pais 
Explicar os procedimentos e o plano médico 
Responder as perguntas 
Oferecer orientação antecipada 

Orientar quanto à assistência 
hospitalização 

pós- Orientar os pais quanto a observação de sinais de 
infecção, hipertensão intracraniana e aumento do PC 

Fonte 

WHALEY, Lucille F; WONG. Donna L. Enfermagem Pediátrica. 2”. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 1995. p.736-39.
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O uso do açúcar nas feridas infectadas 

Experiências laboratoriais evidenciaram que o açúcar é um antimicrobiano, 

inibindo crescimento das bactérias gram positivas e gram negativas “in vitro”. Segundo 
estudos realizados parece ter a mesma ação na superficie das feridas infectadas. Acredita- 
se que esta ação seja através do efeito da solução hiperosmolar do açúcar sobre as 
bactérias. Além disso este efeito hidroscópio reduz o edema dos tecidos da ferida, 

provavelmente melhorando a circulação local e o metabolismo celular (HADDAD, 1983). 
Acredita-se também, que fomece nutrientes para as células superficiais da cicatriz, através 
da hidrólise da sacarose. Sendo que o açúcar mais utilizado é o tipo cristal. 
Os prováveis efeitos do uso do açúcar nas feridas são: 

- Eliminar bactérias que contaminam as feridas e consequentemente o odor; 
- Reduzir o edema e melhorar a circulação local; 
- Nutiir as células superficiais da cicatriz; 
- Favorecer o crescimento do tecido de granulação, preenchendo as falhas da 
ferida; 

- F avorecer o crescimento do tecido epitelial que cobrirá a ferida. 

Fonte 

HADDAD, M. C. e colaboradores. Uso de açúcar nas feridas infectadas. Revista 

Brasileira de Enfermagem. RS. 36: 152 - 163, 1983.
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Definindo condições da Unidade frente a questão prevenção da 
Infecção Hospitalar 

Segundo PIZZARO & DA POIAN, 1988, os modelos de assistência à criança 
sofreram grandes transformações através dos tempos, sobretudo nos últimos 50 anos. No 
início do século XX, impôs-se a instalação nas maternidades de berçários destinados a 

recém-nascidos face à alta taxa de mortalidade infantil por infecções e pela inexistência de 

equipamentos e recursos inadequados. Tinham como objetivo o isolamento, 

recomendando-se a mínima manipulação do recém-nascido e proibição de qualquer visita, 
inclusive da mãe. 

Apesar de todo o avanço tecnológico observado nas últimas décadas, 

principalmente o aparecimento dos antibióticos, as infecções constituem causas 

importantes nos altos índices de morbi-mortalidade neonatais. (SÃO PAULO, 1976; 

OLIVEIRA, 1983 apud KAMADA & ROCHA, 1997). Provavelmente, aspectos sócio- 
econômicos e culturais contribuem para esta elevada incidência, pela deficiente infra- 

estrutura da maioria dos hospitais brasileiros, a carência qualitativa e quantitativa de 
recursos materiais e humanos e a precária saúde do povo (PIZZATO & DA POIAN, 
1988; apud KAMADA & ROCHA, 1997). 

A existência de rotinas para prevenção de infecções hospitalares e de pessoal em 
número suficiente para cumpri-las são citados como os pontos relevantes na profilaxia e 

controle de infecções hospitalares. E, portanto, a equipe de enfermagem responde por 
grande parte dos mecanismos de prevenção, seja em atividades administrativas quando 
superviona e faz treinamento de pessoal, seja nos cuidados prestados aos recém nascidos. 
Segundo uma pesquisa realizada por KAMADA & ROCHA, 1997, para verificar a relação 
entre as medidas de prevenção de infecções e as atividades efetivas realizadas numa 
unidade de intemação neonatal foi verificado que muitas das medidas para a prevenção de 
infecção hospitalar encontradas na literatura, não estão sendo observadas nas ações 

desempenhadas no berçário escolhido para estudo. Algumas considerações feitas pelos 
autores foram:



- A planta fisica não favorece a acomodação dos berços e distribuição de acordo 
com o preconizado; 
- A lavagem das mãos também não está sendo observada como deveria; 
- A recomendação de fixar pessoal não é obedecida; 
- A limpeza de equipamentos e material de berçário feita pelo pessoal de 

enfermagem requer um aperfeiçoamento da técnica; 
- A mamadeira também não estão obedecendo as prescrições de uso individual; 
Porém foi feito uma observação de que o cumprimento das medidas profiláticas 

não pode ser analisado parcialmente _ Elas se constituem numa rede de procedimentos 
interdependentes e a quebra de uma delas desencadeia uma sucessão de infrações às outras 
regras. 

Fontes 

PIZZATO, M. G., DAPOIAN, V.R.L. Enfermagem neonatológica. 2 ed. London: 

Hodder & Stoughton, 1986. 
KAMADA, I., ROCHA. S. M. M. Assistência de Enfermagem em unidade de intemação 

neonatal: Medidas para prevenção de infecções hospitalares: Revista latino americana 

de enfermagem. Ribeirão Preto. V.5. n.1. p. 37-48. jan. 1997.
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Teste do Pezinho - Algumas orientações que a enfermagem 
precisa saber 

A realização do teste do pezinho é importante porque: 
- A adoção do programa de triagem de recém nascidos é o único recurso para o 

diagnóstico precoce da F enilcetonúria e do Hipotireodismo Congênito; 
- O Hipotireoidismo Congênito e a Fenilcetonúria são causas preveníveis de 

retardo mental cuja gravidade depende exclusivamente da época de diagnóstico e início de 
tratamento adequado; 

- Estudos comprovam que “periodo precoce” para o diagnóstico e tratamento do 
Hipotireoidismo Congênito é somente o periodo neonatal; diagnósticos e tratamentos 
posteriores a este período serão sempre tardios, uma vez que sempre se estabelecerão 
lesões no Sistema Nervoso. 

- É alto o custo de acompanhamento de um indivíduo com retardo mental durante 
a sua vida útil; 

- O diagnóstico precoce proporciona à criança os direitos que lhes são assegurados 
através da Declaração Universal dos direitos da criança em seu princípio 2° diz: 

“A criança gozará proteção especial e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades e 
facilidades, por lei e por outros meios, afim de lhe facultar o desenvolvimento fisico, 
mental, moral, espiritual e social de forma sadia e normal e em condições de liberdade e 
dignidade. Na instituição de leis visando a este objetivo levar-se-ão em conta, sobretudo, 
os melhores interesse da criança”. 

Como vimos a coleta do teste do pezinho passa a ser uma responsabilidade de pais 
e profissionais da saúde que atuam nos postos de saúde e na área hospitalar. Para tanto 
devemos considerar algumas orientações fomecidas pelo LACEN (Laboratório Central de 
Saúde Pública), sobre o exame do teste do pezinho. 

O material para a coleta do teste que é distribuído se constitui em 1 envelope, l 

cartão de coleta e 1 lanceta descartável para cada cliança, sendo que cada município deve



providenciar um livro para registrar os dados de todas as crianças, cujas coletas de 
amostras serão enviadas ao LACEN. 

Uma amostra adequada de sangue para o Teste do Pezinho corresponde àquela 
coletada com 72 horas de vida do bebê. A escolha deste tempo ideal para a coleta deve-se 
ao fato de que precisamos garantir que durante este período o neném tenha mamado 
satisfatoriamente, o que corresponde a cerca de 8 a 10 mamadas por dia. Desta forma 
considera-se o período ideal de coleta nos recém nascidos a termo do 3° ao 10° dia de vida 
e nos bebês prematuros via do 7° ao 10° dia de vida. 

Se a coleta não foi feita neste prazo, pode ser feita depois, porém alerta-se que o 
tratamento de casos de Hipotireodismo Congênito deve ser iniciado preferencialmente até 
o 1° mês de vida. 

Orientação sobre quando não colher 
1. Bebês que se encontram muito doentes, internados e / ou com medicação forte 

têm metabolismo alterado. 

2. Quando a coleta for feita em bebê com icterícia ou hepatite, anotar esta 
ocorrência no envelope e no cartão, pois só será feita a dosagem para Hipotireodismo 
Congênito (icterícia prolongada é um dos sintomas de Hipotireoidismo Congênito). Sendo 
que a dosagem da Fenilcetonúria será feita com uma segunda coleta de sangue, a ser 
realizada quando o bebê não mais apresentar icterícia ou hepatite (interferem no resultado 
da dosagem de Fenilalanina). 

3. Se o bebê estiver usando 0 remédio Plasil, anotar esta informação no envelope e 
no cartão. 

Coleta da amostra 

O sangue a ser utilizado nas análises do Teste do Pezinho pode ser retirado de 
qualquer parte do corpo. Por convenção e para facilitar a coleta, colhe-se em geral no 
calcanhar do bebê.



A desinfeção do pezinho nunca utilizar álcool iodado; usar sempre álcool comum, 
porque o iodo presente interfere no resultado da dosagem do hormônio para diagnosticar 
o Hipotireoidismo Congênito. 

Caso haja dificuldade em se retirar sangue do calcanhar do bebê, fazer fricção com 
álcool, sempre deixando secar bem. 

Deixar o bebê em pé no colo da mãe, de frente para ela, também ajuda a 
concentrar mais sangue no pezinho. 

A coleta dever ser realizada na área lateral do pezinho próximo ao calcanhar, pois 
outros lugares podem tocar o osso e provocar osteomielite. 

Quando se estiver preenchendo com sangue o cartão de coleta, sempre pelo verso, 
rejeitar a primeira gota de sangue, retirando-a com algodão ou gaze secos. A primeira 
gota pode conter outras substâncias como álcool ou tecidos, que podem causar erros nas 
análises. 

O sangue deve saturar o papel filtro e o círculo deve ficar completamente 
preenchido, tanto na fiente como no verso do cartão. Não fazer camadas de sangue 
(superposição de gotas aumenta o valor do resultado). 

Preencher, no minimo 3 círculos do cartão de coleta e garantir que o sangue 
ocupou todo o círculo, tanto na frente como no verso do cartão. O preenchimento com 
sangue de um só lado, caracteriza coleta incorreta obrigando a repetição do exame. Se 
não for possível colher mais de 3 rodelas, é preferível colher no mínimo duas, desde que 
estas estejam corretamente preenchidas dos dois lados evitando sempre a superposição de 
gotas de sangue. 

O cartão com o sangue coletado deve secar em temperatura ambiente, na posição 
horizontal, por um período minimo de 2 horas, evitando-se o contato das amostras de 
sangue com qualquer superficie. O cartão só deverá ser colocado no envelope 
correspondente quando estiver completamente seco, mesmo que tenha que ficar secando 
até o dia seguinte. 

Não utilizar nenhuma forma artificial de secagem, tais como estufa, ventilador, ar 
condicionado, nem expor ao vento ou a raios solares.



Estas foram algumas das orientações fomecidas pelo LACEN para os profissionais 
da área da saúde que estão a disposição através de material didáticos e em caso de 
necessidade treinamentos. 

Fonte 

Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN. Orientações sobre os 

procedimentos gerais a serem adotados pelos municípios integrantes do programa Teste 

do Pezinho. Secretaria de Estado da Saúde. 1996.
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O grande dilema “Uso de chupetas e mamadeiras” 

0 O que nos levou a pesquisar sobre o tema 
-Observação da prática de estágio da oitava e corrflito com os 

conteúdo desenvolvidos durante o curso; 

-Saber quais são as indicações da literatura e o que se fala a respeito; 

-O dilema entre o aleitamento materno (Hospital Amigo da Criança) e 

o uso de chupetas e mamadeiras 

Indicações do uso de chupetas e mamadeiras 

A indicação de chupetas e mamadeiras aos recém nascidos não deve 
ser feita indiscriminadamente sendo priorizado para todos os bebês a 

alimentação natural, através do aleitamento matemo. 
0 Quem são os bebês com indicação de uso de chupetas e mamadeiras 

Bebês pré-termo, PIG, GIG, anoxiados, sindrômicos, encefalopatas, 
com distúrbios de deglutição, com refluxo gastroesofágico, com micrognatia, 
com glossoptose, dificuldade respiratória, fissura labiais e/ou palatinas, 

lriperbilinubinemia, com erro inato do metabolismo, bebês de mães drogadas 
ou alcoolistas, bebês de mães ausentes, de mães que não conseguem produzir 
leite, bebês com intemação prolongada (?). 
0 Porque esta indicação? 

Esses RN de alto risco apresentam, na sua quase totalidade (com raras 
exceções) imaturidade, desorganização ou ausência das ftmções 

neurovegetativas, que compreende a tríade Sucção, respiração e deglutição.



Os reflexos orais 

Para que o RN esteja preparado para a alimentação oral, ela necessita ter 
resposta da alimentação: 

- Reflexo de procura: Este reflexo tem a função de procura do mamilo 
e é obtido tocando-se os cantos laterais e superior dos lábios. A criança abre 
a boca, vira a cabeça e move a língua na direção em que ocorreu o toque. 

- Reflexo de sucção: É iniciado quando o bico do seio toca a ponta da 
língua e a papila palatina. Sua fimção é a de retirar o leite do seio matemo. 

- Reflexo de deglutição: É obtido quando um certo volume de leite é 

armazenado dentro da boca. 

Além destes reflexos a criança necessita ter coordenação entre sucção 
e deglutição. 

* CHUPETA 
-Auxilia a estimulação da língua e lábios para 0 posterior 

desencadeamento de uma sucção eficiente 
É chamada estimulação não nutritiva, fazendo com que o bebê, além de 

aprender a sugar e deglutir, tenha confiança no momento em que começa a 

ser introduzido a alimentação; 

* MAMADEIRA 
-Dificuldade no padrão de sucção; 

-Tempo de intemação prolongado em que a mãe não consegue manter 
a produção de leite; 

-Contra indicação do uso da alimentação natural



As mamadeira adequadas nestes casos, substituem com sucesso a falta 
do seio matemo, pois além de serem alimentados, os bebês continuam 

sugando e exercitando a musculatura peri e intra oral. 

O RN, citado antenormente, alimentado na colher ou no copo não faz a 

correta exercitação da musculatura oral, isto porque não tem maturidade 
suficiente para preensão, levando à hjpotonia desta musculatura e 

consequentemente desvio do padrão normal da fala. Além do que, com a 

colher e o copo não se pode graduar a quantidade de leite derramado na boca 
do bebê. podendo levá-lo ao engasgo e suas consequências: aspiração, 

cianose, etc. 

Outras formas de estimulação da sucção 

- Sensório-motora oral: Deve ser realizado de 3 em 3 horas, antes das 
mamadas e pode também estar associada ao momento da alimentação, no 
sentido de promover a associação entre a sucção e a saciedade. Pode-se 

utilizar o dedo mínimo ou chupeta, realizando uma estimulação extra-oral, 
que consiste em toque e massagens na região facial e peri-oral (lábios e 

bochechas), observando se o bebê apresenta reflexo de procura e 

trancamento, em seguida, introduzir o dedo ou chupeta no interior da 

cavidade oral a fim de eliciar o reflexo de sucção. 

Dados culturais do uso de chupetas e mamadeiras 

0 Opiniões sobre o uso de mamadeira



-Não precisa; altemativa pode ser dispensada; mais rápido para 

alimentar; não é muito prática e nem higiênica; filhos anteriores não 
usaram; é necessária para altemar alimentos; necessário com a falta do 
leite matemo; bom, se preciso for vai usar; não gosta; quando bebê não 

mama é bom; não tem nada contra; se for necessário é bom para 
complementar o leite matemo; 

Os prós e contras da chupeta 

Ao imitar o seio a chupeta proporciona o alívio da tensão do bebê, 
portanto o uso não deve tomar-se mn hábito; 

A chupeta fimciona como “calmante” nas horas de inquietude e 

irritação do bebê. Não convêm deixar a criança persistir no uso após os 3 

anos e nem deve-se tentar tirar esse hábito de uma hora para outra. 
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ANTISSÉPTICOS 
Denomina-se antissépticos as formulações hipoalergênicas, de baixa causticidade, 

com filnção de matar ou inibir o crescimento de microorganismos quando aplicados sobre 
tecidos vivos, em geral, a pele ou mucosas. 

Os antissépticos podem ser classificados como: 
Agentes bacterícidas, devido à capacidade de destruir as bactérias nas formas vegetativas. 
Agentes bacteriostáticos, quando não destroem, mas apenas inibem o crescimento de 
patógenos. 

Os agentes antissépticos que atualmente mais satisfazem as exigências para 
aplicação em tecidos vivos são os compostos à base de iodo, clorexidina, as soluções 
alcoólicas, os iodóforos, as formulações à base de sais de prata, as soluções aquosas de 
permanganato de potássio e outros principios ativos que cumpram a legislação específica. 

IODO 

É um elemento quimico não-metálico, pouco solúvel em água, porém solúvel em 
álcool, glicerol, Óleos, benzeno e clorofórmio. 
Seu poder germicida é evidenciado com a penetração do iodo na parede celular das 
bactérias provocando alterações no ácido nucleico e na síntese protéica. Tem mais ação 
bactericida do que bacteriostática, com regular ação esporicida, fungicida, tuberculicida e 
algumas vezes viruscida. 

É empregado clinicamente como antisséptico tópico em pele íntegra, antes de 
procedimentos invasivos e nas mãos e antebraços da equipe cirúrgica após lavagem e 
escovação. Seu tempo de ação para exterminar bactérias é quase imediato, devendo, 
entretanto, ser retirado da pele após a secagem, porque causa irritação persistente. Uma desvantagem é a afinidade por matéria orgânica, a qual faz reduzir seu poder 
germicida, já que seu potencial oxidante é consumido pelo excesso de matéria orgânica. A 
luz e o calor causam reação de sensibilidade às soluções de álcool iodado, as quais devem 
ser protegidas desses fatores. 

Há relatos de aparecimento de bócio congênito e hipotireodismo transitório em 
recém-nascidos que absorvem iodo ao longo da gestação e/ou da lactação, pelo uso 
materno desse antisséptico e após o nascimento pelo uso tópico de soluções iodadas em 
procedimentos ao longo da gravidez e no recém-nascido. 

ÁLCooL 
Existe diferença entre a ação da solução aquosa de álcool em relação ao álcool 

absoluto, o qual é menos eficaz quanto ao poder antisséptico, pois de maneira menos 
eficiente promove a redução da tensão superficial da célula bacteriana.



Os álcoois etílico e isopropílico são os que possuem efeito antisséptico na 
concentração de 70% , contudo o etanol é o mais usado, pois levou a uma diminuição de 
99,7% do contingente bacteriano. 

A ação gemiicida é quase imediata, porém não tem ação residual, assim preconiza- 
se seu uso em procedimentos imediatos, como antes de injeções e de cateterização venosa 
periférica. Também é muito usado para antissepsia do coto umbilical em recém nascidos. 
É ativo contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, vírus, fimgos e contra o bacilo 
da tuberculose, entretanto não tem atividade esporicida. 

Algumas desvantagens limitam seu uso: o fato de ser volátil, inflamável, não ter 
atividade residual, evaporação rápida, ter sua ação inativada pela presença da matéria 
orgânica e causar ressecamento na pele, quando do uso frequente, porém esse efeito pode 
ser minimizado adicionando-se emolientes à base de glicerina a 2%. 

Certos agentes como os iodóforos e a clorexidina têm sido combinados ao álcool 
com objetivo de aumentar o efeito antimicrobiano da preparação e ação residual. 

1oDÓFoRos 

São combinados de iodo com um agente solubilizante e transportador. O PVP 
(polivinilpirrolina) é o polímero mais usado para dissolver o iodo, formando o PVP-I 
(polivinilpirrolidona-iodo), que é o iodóforo mais conhecido. Neste composto, o iodo é 
liberado lentamente e age inibindo a síntese vital dos microorganismos. Sua ação 
microbiana decorre da penetração na parede celular, oxidação e substituição do conteúdo 
microbiano por iodo livre. 

Os iodóforos possuem atividade prolongada, visto que a liberação do iodo se faz 
de forma lenta. São necessários aproximadamente 2 minutos de contato para o iodo livre 
seja liberado. Também possuem amplo espectro de ação, são suficientes contra virus, 
microbactérias e bactérias não-esporuladas. Têm eficiência duvidosa contra certos fungos, 
esporos e o bacilo da tuberculose. 

Apresentam algumas vantagens: não mancham tecidos, causam menor irritação e 
toxicidade que o iodo e têm um maior efeito residual, cerca de 4 horas, sua ação é mais 
eficaz em meio com PH igual a 5. Entretanto, como desvantagem está a redução na 
atividade quando da presença de matéria orgânica (sangue, escarro e exudatos). 
São descritos relatos de absorção percutânea e pela membrana mucosa dos compostos 
iodóforos nos recém nascidos, levando ao hipotireoidismo infantil. A absorção dos 
iodóforos causando alterações no hormônios tireoideanos já é bem conhecida, mas a 
avaliação das conseqüências clínicas ainda é controversa.



QUADRO COMPARATIVO 
Á_LcooL 70% 1oDÓ1=oRos (PVP-I) 

Promove a redução da tensão superficial da 
célula bacteriana. 

Inibe a síntese vital dos microorganismos. 

Não tem ação residual. Tem ação residual 
Ação germicida quase imediata e de 
evaporação rápida. 

Necessita de 2 minutos de contato para 
liberar o iodo. 

Ativo contra bactérias Gram-positivas e 
Gram-negativas, vírus, fungos e contra o 
bacilo da tuberculose. Não tem atividade 
esporicida. 

Ativo contra vírus, microbactérias e 
bactérias não esporuladas. Tem eficiência 
duvidosa contra fungos, esporos e bacilos 
da tuberculose. 

Reduz sua ação na presença de matéria 
orgânica- 

Também reduz sua atividade na presença de 
matéria orgânica. 

Inflamável e provoca ressecamento da pele 
quando usado constantemente. 

Pode provocar o aparecimento de bócio 
congênito e hipotireoidismo transitórios em 
recém nascidos que absorvem iodo durante 
a gestação e/ou lactação. 

QUANTO AO USO NO COTO UMBILICAL 
ÁLCOOL 70% 1oDÓFoRos.(i>vr›-1) 

Permite boa visualização do coto Sua cor escura impede boa visualização do 
coto 

Baixo custo Custo maior 
Fácil aquisição para os familiares. Mais dificil de ser encontrado. 
Nada consta Por conter iodo pode provocar 

hipotireoidismo. 
Tempo de validade maior. Tempo de validade menor. 

coNcLusÃo 

Diante das características dos antissépticos comentados acima concluímos que 
seria mais vantajoso para o I-HJG, equipe de saúde, recém nascido e familiares, o uso do 
álcool 70% no coto umbilical. 
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