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APRESENTAÇÃO

O E-book Perspectivas científicas em saúde da mulher e no contexto maternoinfantil consiste em uma coletânea de manuscritos acadêmicos e científicos decorrentes
dos resultados de pesquisas e experiências exitosas na área da saúde, atendendo aos
diversos objetivos e caminhos metodológicos desenvolvidos por pesquisadores em todo
o Brasil.
Não obstante, esta compilação possui a finalidade de favorecer a visibilidade
das demandas na área de ginecologia, obstetrícia, neonatologia e pediatria, bem como
dar luz aos debates sociais emergentes na atualidade, incorporando reflexões sobre
políticas públicas, leis, processos de trabalho e assistência em saúde, a partir de relatos
de experiências bem-sucedidas ou dos resultados das pesquisas científicas, seja
concluída ou em andamento, compartilhando as suas mais variadas metodologias.
Dessa forma, a coletânea pretende trazer a tona diversos diálogos direcionados
à complexidade do avanço do conhecimento, no sentido de fomentar desdobramentos e
implicações à melhoria das práticas de saúde sobre o processo do cuidado frente ao
feminino (e seus vieses), nascimento (crescimento e desenvolvimento), e perpetuação
das potencialidades da mulher nas demandas contemporâneas e estruturas sociais.
Desejamos uma ótima leitura!
Smalyanna Sgren da Costa Andrade
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PREFÁCIO
Com imensa satisfação trago o panorama geral das produções apresentadas
nessa coletânea que reflete a amplitude das diversas situações voltadas à saúde da mulher
e ao contexto materno-infantil no Nordeste Brasileiro. Para tanto, a leitura perpassa pela
exploração de caminhos inovadores na atualidade, práticas de saúde exitosas nos
serviços, bem como condições clínicas que são peculiares, recorrentes e, por vezes,
carecem de resolutividades para favorecimento da qualidade de vida das mulheres e
crianças.
Assim, conteúdos como violência e abuso de poder nos meios digitais, como o
cyberbullying, o sexting e a pornografia de vingança são contemporâneos e carecem de
reflexões sobre como essa prática tem sido amplificada e vivenciada por mulheres em
diversos contextos nas redes sociais. No campo da saúde pública, a atuação qualificada
da enfermagem tem potencialidade para apoiar mulheres e famílias a enfrentarem
situações de violência, especialmente quando essa atuação se dá no âmbito da atenção
básica.
Não obstante, este livro eletrônico também reúne conteúdos de práticas
multiprofissionais, tal como a necessidade do manuseio de tecnologias duras, como a
ultrassonografia, aliada às competências e habilidades necessárias ao diagnóstico da
endometriose profunda pelo profissional médico.
Na perspectiva da gestação, trabalhos enfocam como a incontinência urinária
pode repercutir negativamente na qualidade de vida da mulher, trazendo à tona a
importância da atuação do fisioterapeuta no ciclo grávido-puerperal e, portanto, como
ator no modelo interdisciplinar de cuidado. Nesse consolidado de boas ideias e
pesquisas, um destaque é dado à importância do pré-natal do/a parceiro/a não só para o/a
companheiro, mas como estratégia indireta de promoção do cuidado às mulheres durante
a gravidez. Parceiro/a saudável tem potencialidade para melhor cuidar e acolher as
mulheres durante a gravidez, parto e pós-parto!
No que tange a enfermagem obstétrica, o pré-natal na gestação saudável e
experiências exitosas para uma vivência de parto positivo são potenciais para
transformar o modus operandi da assistência e servem de inspiração para a
transformação do cuidado intervencionista em cuidado humanizado e ancorado nas
diretrizes vigentes.
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Considerando o contexto pandêmico em que o Brasil e o mundo está imerso
desde 17 de março de 2020, o olhar acurado sobre a gravidez, parto e puerpério, mais
que uma escolha de objeto de pesquisa é um compromisso social com as mulheres,
considerando que o Brasil está no epicentro de mortes maternas no mundo. Realidade
que denuncia a fragilidade da assistência dispensada às mulheres historicamente e a
vulnerabilidade de classe e raça intrínseca às mortes maternas no Brasil. Mulheres pretas
e pobres são as destinadas à morte por engravidarem.
Nesse caminho escuro, a formação qualificada é a luz que pode reduzir a
mortalidade materna por causas diretas ou indiretas, especialmente, aquelas por
hipertensão e diabetes ainda serem, neste novo século, as principais morbidades que
acometem mulheres na gravidez e que são de fácil controle, se uma assistência obstétrica
de qualidade for ofertada, salvando vidas e melhorando desfechos. Para situações que
fogem do cotidiano do cuidado obstétrico, o convite é para refletir o cuidado a mulheres
cujos úteros são compartilhados entre feto e mioma. Embora seja uma situação pouco
comum para a maioria dos cuidadores, é uma realidade presente em alguns serviços,
especialmente os serviços especializados.
Todavia, não só o olhar sobre as mulheres se faz necessário, mas discutir a vida
que ela traz em si também é uma forma de promoção do cuidado integral em saúde.
Assim destacamos na neonatologia, o conhecimento das gestantes sobre os cuidados
imediatos ao bebê, assistência de enfermagem na promoção do cuidado com a pele do
recém-nascido prematuro frente ao uso do sensor de oxímetro, bem como uso da
redeterapia na unidade de terapia intensiva e a cirurgia intrauterina para o tratamento de
mielomeningocele. Essa coletiva de textos constitui-se como saberes necessários às
práticas de cuidado a vida que chega nesse plano e que requer um olhar para além das
intervenções.
Da gestação ao pós-nascimento, ainda coube a criança; esse ser que representa
o futuro e que tem direito de ter suas necessidades atendidas, em especial na primeira
infância, quando a assistência qualificada na atenção primária torna-se uma condição
sine qua non para a redução das internações imunopreveníveis em crianças menores de
cinco anos.
Desse modo, o esforço em entregar esse livro eletrônico é a expressão do
compromisso social de suas organizadoras e dos pesquisadores envolvidos com as
mulheres, seus bebês e suas famílias. É também um convite para a promoção do modelo
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colaborativo de cuidado, no qual todos os profissionais têm lugar e onde a centralidade
é da mulher e de seus bebês.
Finalizo essa escrita com o coração cheio de gratidão e com o desejo ao leitor,
que ao lançar seu olhar sobre essa obra, o faça na intenção de compreender os diversos
contextos e apreender os múltiplos saberes diluídos entre palavras, frases e parágrafos.
Não seria possível finalizar, sem evocar a verdade do grande baluarte da Educação no
Brasil e no Mundo, nosso vivo Paulo Freire, quando enuncia que o conhecimento é fruto
da criação de “possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Ninguém
educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados
pelo mundo”.
Waglânia de Mendonça Faustino1

1

Militante pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Enfermeira Obstetra. Mestre em Enfermagem. Doutora
em Saúde Pública. Professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Paraíba. Presidenta da
Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (Seção Paraíba).
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RESUMO:
O presente estudo surgiu da necessidade de conhecer como o cuidado com a pele do
RNPT tem sido desenvolvido nas UTINs. Para tanto, elencou-se como objetivo geral
identificar as evidências científicas disponíveis na literatura acerca dos cuidados de
enfermagem para prevenir a ocorrência de eventos adversos pelo uso do sensor de
oxímetro de pulso. Dessa forma, a proposta é descrever os eventos adversos relacionados
ao uso do sensor de oxímetro em neonatos prematuros, identificar os devidos cuidados
com a pele imatura e realizar um levantamento dos cuidados de enfermagem na
prevenção de injúrias cutâneas associadas ao sensor de oxímetro. Trata – se de uma
revisão do tipo descritiva – exploratória com abordagem explicativa, a busca ocorreu
em: Biblioteca Virtual em Saúde, SciELO, revistas científicas de enfermagem, jornais
de cirurgia pediátrica, jornais de anestesia, livro e ebook que contém informações
metodologia do trabalho científico e sobre os cuidados com a pele dos neonatos, dos
últimos 40 anos. O uso prolongado de adesivos e dispositivos médicos podem aumentar
o risco de lesões cutâneas, uma vez que, esses neonatos são mais suscetíveis devido à
imaturidade da pele, aumentando assim o tempo de internação na UTIN. Diante aos
eventos adversos relacionados ao uso do sensor de oxímetro, o enfermeiro deve
implementar uma assistência de qualidade através de treinamentos e educação
continuada, capacitando sua equipe com o objetivo de aprimorar sua atuação. Assim,
diminuirá sequelas, custos e o tempo de internação, além de aumentar a satisfação dos
pais em relação aos cuidados dispensados aos seus pequeninos.
PALAVRAS-CHAVE: Cuidados de enfermagem. Pele. Recém-nascido Prematuro.
Enfermagem Neonatal. Unidade de Terapia Intensiva. Oximetro de Pulso.

NURSING CARE OF PREMATURE NEWBORN SKIN, WITH EMPHASIS ON
ADVERSE EVENTS RELATED TO THE USE OF THE OXIMETER SENSOR
IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT
ABSTRACT:
The present study arose from the need to know how the care of the skin of preterm infants
has been developed in the NICUs. Therefore, the general objective was to identify the
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scientific evidence available in the literature about nursing care to prevent the occurrence
of adverse events through the use of pulse oximeter sensors. Thus, the proposal is to
describe the adverse events related to the use of the oximeter sensor in premature
neonates, identify the proper care for immature skin and carry out a survey of nursing
care in the prevention of skin injuries associated with the oximeter sensor. This is a
descriptive-exploratory review with an explanatory approach, the search took place in:
Virtual Health Library, SciELO, scientific nursing journals, pediatric surgery journals,
anesthesia journals, book and ebook containing information on work methodology
science and skin care for newborns over the last 40 years. The prolonged use of adhesives
and medical devices can increase the risk of skin lesions, since these newborns are more
susceptible due to skin immaturity, thus increasing the length of stay in the NICU. Faced
with adverse events related to the use of the oximeter sensor, nurses must implement
quality care through training and continuing education, enabling their team with the aim
of improving their performance. Thus, it will reduce sequelae, costs and length of stay,
in addition to increasing parents' satisfaction with the care provided to their little ones.
KEYWORDS: Nursing care. Skin. Premature Newborn. Neonatal Nursing. Intensive
care unit. Pulse oximeter.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a atenção ao recém-nascido prematuro (RNPT) vem passando
por mudanças no cenário mundial, decorrente da implantação de novas tecnologias que
favorecem a qualidade de vida desse neonato. A dedicação dispensada a esses neonatos
tem grande influência nos resultados da assistência, pois acarreta melhorias em seu
desenvolvimento, tendo como consequência um aumento da chance de sobrevida e uma
melhor expectativa para a família (FEITOSA et al., 2018).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define recém-nascido pré-termo
como aquele com idade gestacional inferior a 37 semanas completas. A prematuridade
constitui um problema de saúde pública, sendo que suas complicações representam a
principal causa de mortalidade neonatal (até 28 dias após o nascimento) e infantil
(crianças com até cinco anos) no mundo. Outros desafios globais, considerando as
principais causas de óbito nestas faixas etárias, são o controle de infecções e as
complicações intra-parto (AREDES,2017).
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Ainda vale registrar que a Escala de Apgar refere-se a um dos protocolos
importantes da avaliação do RN. Através de um escore, essa escala avalia, no 1º e no 5º
minuto de vida, cinco sinais clínicos gerais: esforço respiratório, frequência cardíaca,
tônus muscular, irritabilidade e cor, sendo que, se o neonato apresentar, minimamente,
um Score menor que 7 no primeiro e no quinto minuto, ele deve ser encaminhado pelos
profissionais a fim de avaliar sua sobrevida. De acordo com os resultados dessas
avaliações, esse RN pode apresentar complicações clínicas que devem ser acompanhadas
na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) (ROCHA, 2016).
A UTIN oferece tecnologias que promovem a sobrevivência de muitos neonatos
prematuros e é um ambiente de grande relevância para a preservação da integridade da
pele devido o alto risco de infecção. Aproximadamente 80% dos neonatos prematuros
desenvolvem alguma lesão na pele até o primeiro mês de vida e cerca de 25% dos prétermos e de baixo peso, desenvolvem pelo menos um caso de sepse até o 3º dia de vida,
sendo a pele a principal porta de entrada (ARAÚJO et al.,2012).
A pele por ser o maior órgão do corpo humano, apresenta também
características importantes para a manutenção da vida do RN devido à sua proteção
imunológica que ocorre através da regulação do pH da última camada da pele, e auxilia
na termorregulação e no controle das perdas transepidérmicas (ISSA,2019). Nesse caso,
o presente estudo surgiu do desejo de conhecer como o cuidado com a pele do RNPT
tem sido desenvolvido nas UTINs. Para tanto, listou-se como objetivo geral identificar
os fundamentos científicos disponíveis na literatura sobre dos cuidados de enfermagem
para evitar a ocorrência de eventos adversos pelo uso do sensor de oxímetro de pulso.
Assim sendo, esse estudo propõe apresentar os eventos adversos relacionados ao uso do
sensor de oxímetro de pulso em neonatos prematuros, apontar os devidos cuidados com
a pele imatura e fazer um levantamento dos cuidados de enfermagem na prevenção de
lesões cutâneas relacionadas ao sensor de oxímetro de pulso.
Diante de todas as intervenções realizadas ao admitir o RN na UTIN, é
imprescindível observar alterações que podem manifestar na pele, averiguando os
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procedimentos terapêuticos indicados, para não expor os bebês em situações que possam
causar lesões desnecessárias (ALVES, 2016). Segundo Carrara et al (2009), em RNPT
existe maior risco de lesões de compressão e queimaduras devido a imaturidade e
vulnerabilidade da pele, em decorrência de diversos fatores como: contato com
substâncias químicas, adesivos, altas temperaturas e compressão provocada por
diferentes dispositivos, como o sensor de oxímetro. Portanto, este trabalho justifica-se
por tratar de um assunto de constante preocupação dos profissionais de saúde, em relação
aos eventos adversos relacionados aos sensores de oxímetro de pulso, em recémnascidos prematuros (RNPT) internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
(UTIN), Somada - se a isso, vale salientar a vivência profissional em UTIN da
pesquisadora, a fim de conscientizar a equipe de enfermagem, para que evitem e/ou
minimizem esse tipo de ocorrência, o que permitirá aos profissionais atentarem-se aos
cuidados com a pele do RNPT, objetivando à práticas de enfermagem mais eficazes.
O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo descritivo-exploratória,
com abordagem explicativa, que procura aprofundar o conhecimento da realidade e da
razão justificando os cuidados e condutas (PRODANOV, 2013). A pesquisa
bibliográfica foi realizada através do levantamento de referências teóricas já publicadas
e analisadas por meio de artigos científicos, livros, páginas de web sites, bibliotecas
virtuais e orientações dos fabricantes de aparelhos de oxímetro de pulso, com a
finalidade de coletar conhecimentos e informações sobre a problemática visando
solucioná-la.A análise foi realizada através da seleção dos artigos durante o período de
agosto de 2019 a maio 2020, a partir da leitura criteriosa dos artigos e livros com o tema
abordado para a elaboração da pesquisa.Foram utilizados como critério de inclusão
artigos publicados em periódicos, nacionais e internacionais nos últimos quarenta anos
(1980-2020); que contemplassem o objetivo proposto, em língua portuguesa; e
disponível eletronicamente na íntegra. As opções bases de dados foram: Google
Acadêmico, SciELO, manuais de fabricantes de oxímetro de pulso, revistas científicas
de enfermagem, jornais de cirurgia pediátrica, jornais de anestesia, livro e ebook que
contém informações metodologia do trabalho científico e sobre os cuidados com a pele
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dos neonatos.A coleta de dados foi realizada através de leitura dos artigos nas bases
citadas e livros, com os seguintes descritores: Cuidados de enfermagem; Pele; Recémnascido prematuro; Enfermagem neonatal; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal;
oxímetro de pulso.

DESENVOLVIMENTO
CARACTERÍSTICAS DA PELE DO NEONATO PREMATURO
A pele é o maior órgão do corpo humano que desempenha várias funções para
a sobrevivência do organismo, esse tegumento atinge cerca de 16% do peso corporal,
formada pela epiderme, derme e subcutâneo e possui diversas funcionalidades
importantes, tais como: termorregulação, defesa contra infecções e toxinas, manutenção
da homeostase hidroeletrolítica, secreção endócrina e sensações tátil, térmica, dolorosa
e de pressão (FEITOSA et al.,2018).
No RNPT a pele é caracterizada por ser muito delicada, fina e frágil, onde as
reações fisiológicas e patológicas são muito complexas, portanto, suas alterações não
são raras nesse período. Estas características, juntamente com a imaturidade dos sistemas
e a utilização de dispositivos médicos, essenciais à sua sobrevivência, aumentam o risco
de lesão da pele (TEÓFILO et al., 2019).
Para o RN, a função da pele é imprescindível a sua sobrevivência, e a sua
atuação como barreira protetora previne a desidratação e as infecções dificultando a
intoxicação e a invasão de microrganismos que se encontram na pele, bloqueando a
absorção de produtos tóxicos. O estrato córneo, por ser a camada mais externa, funciona
como principal barreira protetora. Essa camada é capaz de criar em sua superfície um
manto ácido através da redução do pH, tornando-a ácida e, com isso, evitando a
proliferação de microrganismos (ISSA, 2019).
Portanto devido a pele do neonato prematuro ser menos corneificada, ser suave,
macia, uniforme, lisa e aveludada suas camadas tem uma espessura diminuída com
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retificação da epiderme, ele terá como resposta, menor aderência intercelular, uma
prematuridade dos anexos cutâneos, um déficit na regulação térmica, debilidade da
lubrificação cutânea, maior sensibilidade a substâncias químicas e maior permeabilidade
sendo responsáveis pelos aparecimentos das erosões como resposta aos mínimos traumas
(MOREIRA, 2006).
Devido às fragilidades anatômicas e fisiológicas da pele do neonato, que o leva
a desenvolver lesões de pele, mantê-la íntegra é algo imprescindível, uma vez que
mantém a função de proteção e diminui o risco de infecções resultantes da
hospitalização. Os danos provocados por soluções de continuidade podem proporcionar
risco para o RNPT, uma vez que são uma porta de entrada para infecções, causando dor,
incômodo e dificultando o tratamento (OLIVEIRA SM et al., 2014).

CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM A PELE DO RECÉM-NASCIDO
PREMATURO
O cuidado com o RN, sendo ele prematuro ou não, começa a partir do momento
que entramos em uma UTIN, com a retirada de todos os adornos e a lavagem correta das
mãos ao qual sabemos que a principal medida para a redução de infecções hospitalares.
A lavagem das mãos com produto degermante, visa a remover bactérias antes da entrada
na unidade e antes da realização de qualquer técnica ou procedimento invasivo (Moreira,
2004).
No contexto sobre cuidados com a pele, a Escala de Braden é amplamente
aplicada em pacientes adultos para a avaliação das Úlceras de pressão. Em relação aos
cuidados com a pele do RN, a diretriz de cuidados com a pele da Association of
Women’s Health Obstetricand Neonatal Nurse (AWHONN) apresenta três diferentes
ferramentas elaboradas para a avaliação da integridade da pele: Neonatal Skin Condition
Score (NSCS), usada na população neonatal; outro instrumento é a Braden Q, utilizadas
em pacientes pediátricos; e a Starkid Skin Scale (SSS) utilizada para avaliação de úlcera
de pressão em pediatria (SCHAEFER, 2014).
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Ainda segundo Schaefer (2014), em 2012 a NSCS passou por adaptações
transculturais para o português falado no Brasil, assim sua com a validação clínica foi
denominada de Escala de Condição da Pele do Recém-nascido (ECPRN).
A ECPRN é um instrumento de fácil entendimento, que pode ser colocada na
prática assistencial diária do enfermeiro em UTIN, contribuindo para avaliações e
intervenções mais precisas para a manutenção da integridade da pele do RN. Essa escala,
relaciona o risco de perda da integridade da pele no RN, sendo um instrumento efetivo
na contribuição para a qualidade de assistência ao neonato. Além disso, ela é a única
escala que existe para ser aplicada com RN’s (PEREIRA, 2019).
Cuidar da pele do recém-nascido prematuro, tem sido desafiador para a
enfermagem no que se refere à manutenção de sua integridade. Este cuidado requer uma
reflexão sobre como as ações de enfermagem podem contribuir para o surgimento de
lesões que contribui para complicações clínicas ao prematuro, como o aumento do tempo
de internação, procedimentos considerados dolorosos e da utilização de toda tecnologia
disponível, cabendo ao Enfermeiro neonatal a sistematização da assistência para reduzir
o aparecimento dessas lesões e o gerenciamento destes cuidados (MOREIRA, 2006).
O zelo com a pele dos prematuros nas UTIN envolve: manter da temperatura
adequada, prevenindo a exposição desnecessária e uso de incubadoras (com controle de
umidade); banho; uso de óleos emolientes e outros produtos aplicados sobre a pele;
aplicação de soluções para antissepsia e curativos. Cabe ressaltar que é frequente a
realização de procedimentos invasivos que podem causar ruptura da pele como punções
venosas ou arteriais, e fixação ou remoção de adesivos, o que requer reflexão sobre os
produtos aplicados e a minimização de danos (AREDES, 2017).
Os procedimentos citados, por diversas vezes, causam lesões que podem
ameaçar a vida do RNPT, uma vez que podem tornar-se portas de entrada para
microrganismos patogênicos, podendo provocar infecções e morte. Lesões cutâneas não
são fáceis de lidar, uma vez que exigem cuidados especiais, tomada de decisão rápida,
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intervenção eficaz e atitude precisa por parte dos cuidadores (OLIVEIRA SM et al.,
2014).
Neste pensar, é imprescindível a atenção da equipe de enfermagem aos
cuidados com a integridade da pele do recém-nascido, pois esta representa uma
importante barreira contra infecção e a perda de água. Além de indicar problemas que
pode haver durante a internação, modificando seu grau de turgor, coloração, temperatura
e integridade, de acordo com a debilidade física da criança, podendo minimizar o risco
de ocorrências iatrogênicas decorrentes da assistência (ARAUJO et al.,2012).
Para executar os cuidados com o RN internado em UTIN é fundamental o
conhecimento sobre características anatômicas e fisiológicas da pele, pois, de acordo
com a idade gestacional, esse tegumento pode apresentar características diferentes. Para
melhor efetividade dessa assistência, é importante também que a equipe assistencial
estabeleça consensos de práticas, a fim de padronizar os cuidados e técnicas para todos
os profissionais que os atendem (ISSA, 2019).
Estudos mostram a indispensabilidade do rodízio de sensores com maior
frequência para evitar prejuízos à pele e queimaduras, assim como o uso de micropore
sob a pele do recém-nascido a termo, nos locais onde são instalados os sensores. Em
curativos de cateteres ou mesmo cirúrgicos são utilizados filme adesivo transparente ou
hidrocolóide, a fim de reduzir a frequência das trocas, uma vez que esses permitem
acompanhar a evolução do sítio facilmente (ARAÚJO et al.,2012).
Averígua-se, assim, que os profissionais fazem uso de métodos para preservar
a integridade cutânea ou mesmo evitar uma possível ruptura, e o uso de curativos
protetores de pele à base de hidrocolóide, poliuretano, silicone, entre outros, pode ser
poções tanto para proteger a pele de pressões causadas pelo uso de dispositivos, como
para prevenir lesões por remoção de adesivos (CHAVES et al., 2019).
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À INTEGRIDADE DA PELE DO
RECÉM-NASCIDO PREMATURO
A prematuridade constitui um fator de risco, estabelecendo uma relação
inversamente proporcional com a idade gestacional ao nascimento, ou seja, quanto
menor, maior a imaturidade, mais frágil é a pele, maiores são os riscos de lesões, o que
levará a um período de internação estendido, até que atinja o peso adequado, e isto pode
envolver uso de equipamentos e dispositivos passíveis de provocar lesões de cutâneas
(FEITOSA et al., 2018).
A falta de integridade da pele permite a entrada de microrganismos presentes
na epiderme, podendo evoluir para uma infecção sistêmica. Logo, para poder realizar
uma assistência de enfermagem que previna o aparecimento de lesões decorrentes dos
cuidados rotineiros, e assim minimizar suas consequências deve-se identificar os fatores
agressivos à pele. O uso de adesivos, micropore, sensores, eletrodos, terapia endovenosa
entre outros fatores podem provocar lesões cutâneas e causar infecções em neonatos
internados em UTIN, sendo eles prematuros ou a termo (ARAÚJO et al., 2012).
As injúrias mais frequentes são as úlceras de compressão em locais de
proeminências ósseas, bem como eritemas e ressecamento da pele. Eritemas são
colorações avermelhadas ocasionadas pelo congestionamento da pele. As úlceras de
pressão são lesões devido a algum tipo de pressão, causando a diminuição do fluxo
sanguíneo e a irritação da pele. Já o ressecamento e a descamação são ocasionados pelo
desgaste da pele e perda da umidade, devido ao banho e à temperatura aquecida na qual
os RNPTs são mantidos (OLIVEIRA SM et al., 2014).
CERAN, TANER et al., publicaram no Jornal de Cirurgia Pediátrica (Turquia),
em 2012 que:
“A oximetria de pulso é um procedimento não invasivo padrão para
monitorar a saturação de oxigênio arterial. Lesões nos dedos,
queimaduras químicas ou térmicas, bronzeamento, erosão por pressão,
perda sensorial e gangrena, foram relacionadas ao uso de oxímetro de
pulso. Os mecanismos dessas complicações foram devidamente
explicados: isquemia por pressão, uso prolongado, superaquecimento
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e uso inadequado do sensor e curto-circuito são considerados os
principais fatores de risco”.

A população pediátrica é mais predisposta a tais lesões porque a área de contato
do sensor é relativamente menor, embora a tensão elétrica e a temperatura sejam as
mesmas. Ademais, os fatores anatômicos e fisiológicos característicos das crianças as
tornam mais vulneráveis à passagem de corrente elétrica e calor, que podem ser causados
por sensores de oxímetro de pulso. Pele mais fina, menor teor de gordura e maior teor
de água geralmente leva a profundos e extensos danos teciduais na população pediátrica
(CERAN, TANER et al., 2012).
Os autores ainda mencionam que, o uso prolongado do sensor e a pressão
excessiva também são fatores que podem causar danos cutâneos. Geralmente, uma lesão
é agravada pela isquemia por pressão adicional. Logo, os fatores que levam a lesão ou
agravamento de uma já existente, assim como vermelhidão, bolhas, extensão e
profundidade das lesões devem ser observadas, anotadas e notificadas. Os principais
objetivos são manter a circulação, promovendo um ambiente de cicatrização, prevenindo
infecções e preservando a função da área afetada (CERAN, TANER et al., 2012).
Ao detectar uma lesão, é fundamental classificá-la e descrevê-la de forma
precisa. Por essa razão, o profissional deve estar atento a todo e qualquer tipo de lesão,
por menor que seja, atentando-se também para a realização dos registros, que são de
suma importância para o acompanhamento do RNPT (OLIVEIRA SM et al., 2014).
Por fim, as alterações fisiológicas e os fatores externos são também fatores de
risco para comprometimento da integridade da pele do RNPT, pois a adaptação ao meio
extrauterino é necessária à sobrevivência (FEITOSA et al., 2018).

CONHECENDO A OXIMETRIA
A oximetria de pulso fornece informações de interesse clínico sobre a saturação
de oxigênio carreado por hemoglobinas presentes no sangue arterial, o que possibilita a
análise da amplitude e a frequência do pulso tanto na fase de repouso como na fase de
169

atividade. O princípio de funcionamento do oxímetro baseia-se na diferença entre a
hemoglobina não oxigenada (Hb) e a hemoglobina oxigenada (HbO2) já que apresentam
diferentes espectros de absorção de luz (ROCHA, 2016).
Desenvolvido pela primeira vez, em 1972 no Japão, pelos bioengenheiros
Takuo Aoyagi e MichioKishi. O oxímetro de pulso é um dispositivo usado de modo não
invasivo, para verificar a saturação de oxigênio no sangue. A primeira empresa a
comercializar este aparelho foi a Biox, em 1975. A finalidade desse dispositivo, é medir
a taxa de pulso e a saturação de oxigênio no sangue arterial. É um dos equipamentos
mais comuns e muito utilizado no mundo da medicina (SEVERINGHAUS JW, 2007).
Segundo o Departamento de Pediatria e Saúde infantil do Hospital de Santa
Maria (Portsmouth, Inglaterra), em 1979, um bebê prematuro sofreu duas queimaduras,
ocasionadas pelo superaquecimento do sensor de oxímetro, naquela época a temperatura
do dispositivo era controlada por alarmes que desligaram o aparelho quando ocorria o
aumento da temperatura, nesse caso, o alarme não disparou, o oxímetro não desligou e
não foi possível observar o superaquecimento do sensor, e por isso as queimaduras
acontecem tão rapidamente (HARDMAN, 1980).
Ainda de acordo com o Hospital de Santa Maria (Portsmouth, Inglaterra), o
Departamento de Pediatria e Saúde Infantil, sugeriu que melhorias fossem adaptadas em
relação aos alarmes, uma vez que, esses dispositivos eram de grande importância para o
monitoramento contínuo dos bebês, porém, seria lamentável se o seu uso em unidades
de cuidados intensivos fosse comprometido por falhas (HARDMAN, 1980).
Recentemente um estudo piloto realizado por uma equipe interdisciplinar de
cientistas de materiais, dermatologistas, pediatras e estudantes afiliados à Universidade
do Noroeste (Chicago, EUA), apresentou uma nova tecnologia não invasiva e sem fio,
que não apenas oferece equivalências de medições aos padrões clínicos existentes para
a frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e oxigenação do sangue, mas
também fornece uma variedade de recursos adicionais importantes, com suporte de
dados em UTIN quanto em UTIP. Esse novo modelo de oxímetro tem como objetivo
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rastrear movimentos e orientação corporal, quantificar os benefícios fisiológicos do
cuidado com a pele, capturar assinaturas acústicas das atividades cardíacas, registrar
biomarcadores vocais associados à tonalidade e as características temporais do choro e
monitorar de forma confiável a pressão arterial sistólica. Outro objetivo desse dispositivo
é melhorar substancialmente a qualidade dos cuidados intensivos neonatais e pediátricos
(CHUNG, HU, RWEI, AY, HOURLIER-FARGETTE, A. et al., 2020).
Ultrafinos e macios, os sensores flexíveis não têm pilhas e são alimentados por
uma antena fixada sob o colchão do bebê. Os sensores aderem delicadamente a pele do
bebê, de acordo com o tamanho e formas anatômicas, recolhendo e transmitindo
continuamente seus sinais vitais para um tablet, onde os dados podem ser acompanhados
e registrados por enfermeiros e outros membros da equipe. De acordo com a discussão
do trabalho mencionado, essa nova modalidade de oxímetro de pulso ainda é um estudo
piloto e ainda não foram aprovados pela agência Foodand Drug Administration dos
EUA, embora seus idealizadores acreditam que esse dispositivo possa melhorar a
qualidade e a amplitude das informações sobre os neonatos disponíveis para médicos,
enfermeiros e pais (CHUNG,HU, RWEI, AY, HOURLIER-FARGETTE, A. et al.,
2020).

O USO ADEQUADO DO OXÍMETRO DE PULSO
A monitorização do RN é uma das atividades que exigem do enfermeiro maior
atenção por incluir parâmetros dos sinais vitais, por exemplo: Um dos dispositivos mais
usados na rotina é o oxímetro de pulso responsável por fornecer informações relevantes
sobre a saturação de oxigênio do RN em estado de atividade ou repouso, porém, o uso
inadequado dessa tecnologia, pode gerar eventos adversos para o paciente (ROCHA,
2016).
Em recém-nascidos e prematuros cuja imaturidade pulmonar acarreta uma
capacidade restrita de desintoxicação de O2, o uso de oxigênio suplementar deve ser
monitorado de forma ininterrupta e não invasiva. Um grande risco desse método está
171

relacionado ao sensor de eletrodo aquecido, que pode provocar queimaduras na pele. Em
pediatria e neonatologia, é amplamente utilizado em qualquer oxigenoterapia ou
ventilação assistida. O monitoramento não invasivo e contínuo da oxigenoterapia por um
dispositivo fácil de usar, torna a SpO2 o "quinto sinal vital pediátrico”
(RAZAFIMAHEFA, 2005).
Segundo Carrara et al (2009), deve-se realizar um rodízio rigoroso dos locais
de instalação dos sensores. A constância troca dos locais de instalação acontece de
acordo com as condições clínicas de cada paciente. Em recém-nascidos prematuros
existe uma enorme possibilidade de ocorrer lesões por compressão e queimaduras por
causa da imaturidade e sensibilidade da pele, por causa de diversos fatores como: contato
com substâncias químicas, adesivos, exposição a temperaturas elevadas e compressões
provocadas por variados dispositivos, como o sensor de oxímetro.
Os sensores usados de forma correta não devem causar queimaduras, porém os
que são reutilizados devem ter seu tempo de uso controlado para a prevenção de danos
ao usuário, em caso de excesso de calor emitido pelo dispositivo deve-se realizar
notificação e o acompanhamento do paciente para identificar a ocorrência ou não do
comprometimento do paciente. Os sensores pediátricos devem ser utilizados com
materiais delicados, concedidos pelo fabricante, também não se deve utilizar fitas
adesivas diretamente sobre a pele e o sensor, a fim de prevenir lesões de pele e quebra
dos sensores (CARRARA et al., 2009).

PAPEL DO ENFERMEIRO NA UTI NEONATAL DIANTE A PRESENÇAS DE
LESÕES RELACIONADAS AO USO DO SENSOR DE OXÍMETRO
É papel do enfermeiro, objetivando a melhora da qualidade assistencial,
identificar os riscos para o desenvolvimento de lesões por pressão e elaborar e/ou utilizar
instrumentos para a mensuração desses riscos. Desse modo, é possível ofertar uma
melhor qualidade de cuidados na hospitalização do neonato, reduzindo seu tempo de
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internação e o risco de infecção contribuindo para a diminuição das taxas de mortalidade
(ISSA, 2019).
O exame físico tem por finalidade avaliar o estado de saúde, identificar algum
problema e estabelecer uma base de dados para intervenção de enfermagem. Muitas
alterações cutâneas podem ser detectadas pelo enfermeiro durante a realização de
procedimentos, sendo importante saber detectá-las precocemente, agindo no seu
tratamento (OLIVEIRA SM et al., 2014).
A equipe de Enfermagem são os profissionais que manejam o neonato internado
na UTIN com maior frequência, e por isso é de suma importância ter cuidados precisos
quanto a troca de fraldas, o uso de adesivos, rodízio de sensor de oxímetro para evitar
queimaduras, mudança de decúbito sempre que necessário procedimentos invasivos,
além dos cuidados específicos com a pele do RNPT, que é imatura, fina, extremamente
sensível e de fácil absorção. O enfermeiro deve buscar em sua prática profissional a
excelência no cuidado e qualidade na assistência, mantendo o compromisso de que foi
imbuído (FEITOSA et al., 2018).
Cabe ao enfermeiro indicar um protocolo de manuseio do RNPT, validar o
cuidado diário e periódico e intervir sempre que necessário. Por isso, um instrumento
para avaliar diariamente a pele torna-se importante, promovendo uma evolução
descritiva deste tegumento e permitindo o diagnóstico de qualquer alteração nesta
barreira e suas consequências. A existência de um protocolo possibilita diagnosticar
medidas profiláticas e de comprometimento cutâneo, como riscos de ruptura da pele,
substâncias tópicas capaz de causar alterações neste tegumento, indicando o caminho
que a equipe deve seguir ao assistir o recém-nascido no que tange à sua pele (OLIVEIRA
SM et al., 2014).
Nesse contexto, vale evidenciar a importância da notificação uma vez que esta
gera informações sobre o que está acontecendo com o RN, não só para a instituição, mas
também para que os profissionais do setor, fiquem mais atentos para os prováveis erros
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que podem acontecer, com o objetivo de minimizar possíveis eventos futuros e assim,
garantir uma assistência de qualidade (ROCHA, 2016).
Diante aos eventos adversos e a segurança do paciente, ROCHA (2016) pode
notar a necessidade de trabalhar nos cursos, a relação das ações do enfermeiro e o
gerenciamento da segurança do paciente, ou seja, como esse profissional deve pensar, se
portar e refletir em relação à assistência e os eventos inesperados que ocorrem durante
sua atuação, pensando nisso elaborou um perfil de competências profissionais do
enfermeiro no gerenciamento dos eventos adversos não só relacionados ao uso do sensor
de oxímetro como na UTIN, como de modo geral.
Ao elaborar o perfil Rocha (2016), elegeu como competências profissionais: o
saber agir, o comunicar, mobilizar recursos, o aprender, saber comprometer-se, saber
assumir responsabilidades e ter visão estratégica, além de definir cada uma em sua esfera
de significado. Desta forma, a competência de saber comprometer-se e saber assumir
responsabilidades, envolvem além da iniciativa e interesse, a busca de alternativas para
resolução de problemas, participação ativa e contribuição para o desenvolvimento das
atividades em equipe, sendo necessário mobilizar recursos e prover condições
operacionais viáveis com a finalidade de desenvolver uma ótima competência em
serviço.
Contudo, para implementar uma assistência de qualidade, é necessário que haja
elaboração de protocolos sobre cuidados com a pele do neonato, próprios da unidade,
com consequente operacionalização de educação continuada dos profissionais. Em
conjunto, deve ser realizada a capacitação da equipe, com o objetivo de aprimorar sua
atuação. Dessa forma, será aumentada a satisfação dos pacientes, diminuindo sequelas,
custos e tempo de internação, além de melhorar a assistência de enfermagem na mesma
velocidade dos avanços tecnológicos neonatais (ARAÚJO et al.,2012).

CONCLUSÃO
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A pele do neonato prematuro é caracterizada por sua delicadeza e fragilidade,
portanto alterações nesse período são comuns, por isso merece atenção especial da
equipe de enfermagem, uma vez que, manter a integridade desse órgão é imprescindível
para sua sobrevivência.
No que se refere aos cuidados com a pele do RNPT, o uso prolongado de
adesivos e dispositivos médicos como cpap nasal, sensor de oxímetro de pulso entre
outros, podem maximizar o risco de lesões cutâneas, visto que, esses neonatos são mais
predispostos devido a imaturidade da pele, o que favorece o surgimento de infecções e
o aumento do tempo internação na UTIN.
De acordo com o estudo feito sobre a oximetria, o oxímetro de pulso e seus
sensores, observei que esse tipo de dispositivo é imprescindível para o monitoramento
do neonato prematuro, porém, lesões como vermelhidão, queimaduras e até gangrena
podem aparecer nos diversos locais de aplicação do sensor, devido não somente pela
fragilidade da pele como também ao mau uso desse aparelho, portanto é extremamente
necessário fazer o rodízio rigoroso dos locais de instalação.
Foi observado também que os sensores, devem ser selecionados conforme o
peso e tamanho do paciente, o sensor deve estar coberto com um material opaco, para
que a luz ambiente não interfira em sua leitura, uma vez que luzes externas de alta
intensidade direcionada ao sensor podem impedir uma leitura fidedigna dos sinais vitais.
O intervalo de rodízio deve ser feito rigorosamente de hora em hora, de acordo com cada
paciente ou conforme o critério médico ou profissional responsável no momento da
monitorização e que o mau uso desse dispositivo pode contribuir para o surgimento de
lesões irreversíveis.
Grandes expectativas estão sendo criadas em torno de um projeto piloto que
está sendo desenvolvido em Chicago – EUA, Trata-se de um novo modelo de sensor de
oxímetro, uma nova tecnologia não invasiva, sem fio que, não apenas oferece
equivalências de medições dos padrões clínicos já existentes, mas também fornece uma
variedade de recursos indispensáveis além de não agredir a pele do RN. Embora ainda
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seja um estudo piloto, seus idealizadores acreditam que esse novo modelo de dispositivo
possa melhorar a qualidade e a amplitude das informações disponíveis sobre os neonatos.
Dessa forma, diante a análise concluo que o enfermeiro exerce um papel muito
importante dentro da UTIN, não sendo somente um conhecedor profundo dos cuidados
com o RN, como deve ser um líder junto a sua equipe, uma vez que, eventos adversos
relacionados ao uso do sensor de oxímetro nem sempre acontece devido ao despreparo
e a falta conhecimento técnico da equipe e sim pela imaturidade cutânea, pois quanto
menor a maturidade, maior é a vulnerabilidade da pele, sendo assim o enfermeiro deve
ser ágil e saber tomar decisões rápidas para o tratamento adequado dessas injúrias e
implementar uma assistência de qualidade através de treinamentos e educação
continuada, capacitando sua equipe com o objetivo de aprimorar sua atuação. Dessa
forma, diminuirá as sequelas, os custos e o tempo de internação, além de aumentar a
satisfação dos pais em relação aos cuidados como um todo dispensados aos seus
pequeninos.
As informações geradas nesse estudo podem motivar os profissionais da saúde
a ir mais além, na busca de conhecimentos científicos em relação às lesões relacionadas
ao uso do sensor de oxímetro de pulso, com vista a proporcionar uma assistência de
enfermagem mais aprofundada e direcionada a prevenir esses tipos de injúrias.
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POSFÁCIO
Redigir este posfácio

representou um chamado para assumir um

posicionamento, bem como uma grande satisfação em discorrer sobre o tema da saúde
materno-infantil. Essa satisfação vem do conhecimento que adquiri sobre os textos
produzidos e reunidos neste volume, resultante da louvável iniciativa em divulgar
trabalhos e pesquisas em um tema tão relevante como a saúde materno-infantil. Tema
esse, bastante amplo, podendo reunir práticas e saberes baseados nas ciências da saúde,
ciências humanas e sociais.
Como enfermeiro, atuando há anos na assistência de enfermagem obstétrica e
neonatal, tenho vivenciado avanços na implementação de modelos de assistência que
valorizam o conhecimento multiprofissional, a interdisciplinaridade e a individualização
do cuidado, centrado na usuária/usuário.
Mesmo com todos os esforços, seja por parte do poder público ou pelo controle
social e das universidades, ainda apresentamos índices preocupantes de mortalidade
materna e satisfação por partes das usuárias para com os serviços de saúde, reforçando a
necessidade urgente de fortalecer as iniciativas exitosas, bem como multiplicá-las em
todo território nacional.
Inúmeros congressos, produções científicas, fóruns de debates, movimentos
organizados de mulheres e associações de profissionais discutem e apresentam as
possíveis soluções que podem transformar o cenário da saúde materno-infantil em nosso
país. Podemos afirmar, portanto, que vêm ocorrendo um crescimento (mais lento do que
eu desejaria), na implementação de politicas públicas voltadas nessa área. A enfermagem
obstétrica e neonatal vem se destacando no crescimento desse campo de atuação,
reforçando a necessidade do trabalho em equipe, do fortalecimento das redes de cuidados
centrado na usuária e do investimento na qualificação profissional e dos serviços.
Podíamos nos questionar qual seria a reviravolta na saúde materno-infantil
necessária para além dos modelos predominantes empregados? Qual o papel da
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enfermagem e das demais profissões da saúde na busca por um modelo de assistências
centrado na mulher? O que a pandemia de COVID-19 nos traz de aprendizado para a
nossa saúde humana e ambiental? Essas questões podem fomentar o interesse por mais
estudos com enfoque na saúde materno-infantil, proporcionando melhorias na
assistência empregadas hoje e no futuro.
Às organizadoras desse e-book (as quais agradeço pelo convite para escrever
este posfácio) conseguiu mobilizar vários autores, das mais variadas profissões, reunindo
importantes textos neste volume, de relevância para a saúde e bem-estar de mulheres,
bebês e suas famílias. Temas desde avanços no diagnóstico por imagem, violência
contra à mulher e humanização no cuidado neonatal, são exemplos de trabalhos
publicados nesse volume. O que confirma como é amplo o tema apresentado.
Parabenizo a todas (os) as envolvidas (os) na construção, elaboração e
divulgação dessa obra.
Emanuel Nildivan Rodrigues da Fonseca123
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