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Artigos Originais

LESO ES DE PELE EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS INTERNADOS NUMA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATALI

SKIN lVOUNDS IN PREAfATURE NE lVBORNS I10SPITALIZED IN A NEONATAL

INTENSIVE CARE UNIT

LESIONES EN LA PIEL DE RECIÉN NACID OS PREMATUROS INTERNADOS EN
UNA UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA NEONATAL

F ER:\.-\:\O.\ C.\Y.-\ I .C.\~TE F O\TF. \ELE2

M ARIA V ERA Lúcu MOR EIR.' I.EIT,io CARDOSO;

Objelimmos identificar e descrecer as caracteristicas das lesiies de pele que acometeratn os rec ém-nascidos pré-termos
(RNI'7J internados numa Unidade de Terapia Intensira Neonata! (ú7/,'? Estudo explomtúrio descritiro, quantitatito.
Constituiram a amostra lodos os RNPT's internados na UTI.\' de uma maternidade pública, que apresentaram lesiies
durante o período da cote/a de tirulos; cujos pais atttorizaram sua jJarticijJafrlo nesta pesquisa. Aplicamos ti obsen'ariio
direta aos recém-nascidos durante a preslartlo tiaassisténcia, a fim de detectar cada lesiio que surgisse na pele. As áreas
corpornis onde mais ocorreram Ieséesforam na[ace e o 110 cauro cabeludo, sendo a maioria, lesoes abrasivas biperemiadas
com perda tle pequenas áreas tia epidenne e lesáes tle COI' escuras sem soluciio de continuidade, medindo ent sua
malaria mellas de U11l centímetro. Consta/amos que o Índice de lesoe«dérmicas cm prematuros ainda é signtficatiramente
alto, apesar de todos os cuidados dispensados com a pele destes.

UNITEIU\OS: Rec érn-nascído: Lesáo; Pele; Prematurtdade

Ir¡,aimed al itlenlijj'illg ami describingtbecbaracteristicsofskin uounds tbat q!.Jecletl lbepretenn neuboms (l'7iV) bospi/alizetl
in a Neonataltntensne Care Unit (."ICU). 11is (111 exploratory; descriptire and quantitatire study. I1Je sample 11m composed of
alll'7i''sbospitalired in tbeNICUof a public maternitytrardtrbopresented lesions dllrillg tbe poriodofdatacollection and ubose
parentsantborized tbeirparticipation in tbisresearcb. Ir¡,employod tbedirect obserration oftbe neubornsdnring tbeass istance,
in order lo detect m()' uound tbat uonld aplJem: Tbe corporal area trbere IIJeI,(, treremoreIesions 11'e/,(, tbe[ace and tbe scalp, tbe
majori!)' ofIIJem beingabrasitelesions uitb byperem ía and uitb 10.1'1 ofsmal/arcas oftbe epidennis, and lesions ofdart:color
1t'iII}(JIII solution of continnity, measuring. IIIOSI!I: less tban one centimeter. Ir¡,found out tbat tbe number of skin lesions ill
preterm neubornsis stills(~lIijicallllJ' b(~b, in spite ofall tbecare giren lo tbeír skin.

KEY WOIUlS: Newborn; Lesión: Skin: Prematuríty

Objelil'a1l10s identificary describirlascaracteristicasde laslesionesdepielqlleaparecieron1.'11 losrecién nacidospret érminos
(RNI'7J ingresados 1.'11 IIl1a t.ntdad de I'igi/mlcia Intensira seonata! (úl'I.'? Estudio exploratorio, descriptiro, cuantitatiro.
Constituyeron la muestra lodos los RNT:I' ingresados en la UVIN de una maternidad p/Íblica, que presentaron lesiones
durante el período de la colecta de dalas; CI{)'OS padres autorimron su participaci án eu esta inrestigacián. Aplicamos la
obserracion direcla a los reciéllllacidos dllrallle la asislellcia dada, aftll de deleclar cadalesióII qlle surgiera elll(/ piel. Las
áreas corporales donde ocurrieron nuís lesiones / lleron la cafO J' el cuero cabelludo, siendo /a "ra)'oría de esas lesiones
abrasiLl(Is J' mil)' coloradas CO/1 pérdida de peque/ias tireas de !ti ejJit!ermisJ' lesiones de memoria oscuras ,\';n solución de
con/il1uitltul, midiendoel1 Sil111fl)'oría mellOS de 1m centímetro. Consln/amos queelíndicede lesiones dérmicas enprematuros
a/ÍII es sigllijicalimlllellle a/lo, a pesar de lodos10.<cllidados disjJl!lIsados COII la piel de los 1I1i;'IIIOS.

I'AL\BRAS CLWES: Recién nacidos; l.esión; Piel; Prematuro.

I TrabalhoeXIr.údo da Monografia "lcsoes de Pele t'm Rec~II1 -j\ascidos Prl'm:lt ll roSIntcm;ulos ~lIma Ullid:ule deTl'rapialn tellsiv:I !\ron:llar' do
Cursode Espl'Ciali7..a~ao cm Enfcrnlagem XeonatológicaILFC..

1 Enfcrnteira da Unidade ~('()nal~ll da ~1 L::AC e da Unidadc ~eonalal do IIG\\:\.. Especialisla cm :\dmill istra~io lIospitaJar e cm Enfcrm~lgcm

Ncol1atolc)gica. ~l l'mbro do Pmielo de Pesquisa S;llíde do flinomio lllac·fjlholUFC
.~ En fcnneira. Doutor;t cm Enfcrmagl'l1l . ProP Adjullta do Departamentode Enferm:lgelll da FFOEIl JFC. Coordcnadora do Projc(ode Pesquisa

Saúdcdo Binomio mac-filhoICFC. E-l1l~ú l : cardoso@ufc.br

l;l';'I
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INTRODU<;AO

Aa langa do lempo, a Enfermagem como ciencia
di námicaqueé, vem seconscientizando da necessídade do
saber científico assocíado ao cuidar. Desta forma, a cada
día amplía seus conhecí memos, na busca íncessante de

promovermelhor qualífl cacilo em suaáreadeatuacáo, ajus
tando-se as mudancas nas expectativas e necessídades de
manutenrño da saú de de seus clientes, trabalhando [unta
mente corn as demaísáreas de conhecimento.

As enfermeíras acosturnadas a pensar em solucionar
seusproblemas em rclacño aoscuidados relacionados aos

pacientes, fam ílias ecomunidades, dcscobrema contribuí
~ao que disponibilizam no cenárío das "boas pr átícas".
Evídenciam hojecada vez mais o significado destas parao
dcsenvolvímcnto do conhccímcnto científico'.

Urna dessas adaptacóes é a eficienciadoaiendímen
to ao recém-nascído pré-terrno (RNI'T) na Unldade deTe

rapia Intensiva Neonatal (UTIN) , dado o número crcscente
de nasdmentos destes, quea cadadíase torna uma estatís

tica real, a1ém dasexpectatívas e da capacidade planejada
por estas instltuícñes. Daí surge um desafio para o enfer
rneiro neonatologista, nabusca de promover urna assístén
cia adequada. levando em consíderacño esta fase tao

importante da vida que é o período neonatal; nao só pelo
aspecto patológico emsi, mas tamb ém ern relacño ao seu
papel ainda indefinido nasocíedade.

Para cuidar de urn RNI'T, a enfermei ra precisa es
tar cierne das características peculiares queenvolvem este
ser e das varias transformacóes adaptativas pelas quais
passar á, durante o ajustarnento 11 vida extra-uterina e de
suas necessídades no decu rso deste período de adapta
~ao , tornando-seeste fato urna dinámica na qual o profls
sional rcconhece o recém-nascido (RN) em sua
importancia e totalidade e quesomentepodeser descrita
quando realmente vívcncíada,

Sabemos que a qualifica~ao de uma UTIN nao se faz
apenas pelo uso de equípamcntos precisos e eficazes, de
última gera~ao . Um fator indíspensável paravalidar a qua
lidade daassísténcíaé a estratégia do cuidar, o cuidarindi

vidualizado que implica diretamente na qualidade de vida
do RNI'T, nabuscado rcstabelecimento desuasaúde e aten
~ao voltada para promo~ao do bem-estar.

Artigos Origillflis

oRNPT,entretanto, díantedesuascaracterfstícaspecu
liares, é dignoaínda maisdeuma aten~ao minuciosaporparte
da equipe que o asstste; urna assís éncía holístíca, que esteja
volada nao somente para sua patología em evidéncia, mas
para agraves e/ou complícacóes quepossarn vil'aacomete-los.

Ao longo de nossa trajetória de vida proflssíonal,
observamos constantementeosurgimentodelesócs na pele

dos RNI'l"s, as quais, muitas vezes, sao colocadas em se
gundo plano pelaequipe multiprofissional, que está coma
atencáo centrada na patologia, supostamente maís impor
tante, ou ainda emoutros órgños considerados vítaís.

Amaioria das pessoas semente dáo importancia 11
pele quando esta sofre alguma altcracáo como: edemas,
hiperemias, descamacñes. dentreoutras-.

Apalavra lesño descreve umaseparacáo de tecidos
do corpo, define um ferimento devído a violencia externa,
ou descreve urna ímperfeíeío. Especificamente, a palana
"lesño" pode ser encontradacom freqü éncía emcontextos

de violencia físicaou emocional e é usada par:! representar
um dano sérío e difícil de se reparar' .

Diante docompromisso dedesenvolver um compor
tamento de protecño a saúde do It~ , acreditamos ser um
desafio cuidar da peledo It'li PT, objetivando a manutencáo

da integridade desta membrana, visto que, além de ser o
maíor órgao do corpo, é tamhém o de mais f:ícil acesso,
favo recendo assim maíor manípulacño.

Quundo a palavra "lesionado" é usada paradescre

ver algo que aconteceu com o sistema social ou com o
bern -cstar de uma pessoa, significa dizer que o
restabelecímento completo sed difícil e levará um certo
tempo, Lesñes nao sao Iáceís de se Iidar' .

Devemos lemhrar que a manutencño da integridade
da pele é um fator necess árío parao desempenho de SU:l~

Iuncñes e quea1guns fatores, como traumatísrnos, queíma

duras, dermatítes, úlceras de pressáo, imunidade diminuí

da,dentreoutros, diflcultama integridade desta membrana,
Dada 11 ímaturidade estruturalda peledos prematu

ros, o estrato córneo e a epíderme aprescutam-se mais fi
nos, com permeahilidade pouco descnvolvída, causando
mais perda de agua pelo insensível aumento da demanda

calórica, perdas de calor, aumento do potencial de absor
~ao de IOxi n:l~ , comprometendo assimsua fun~ao de defe
sa contra microo rganismos'i.
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Artigos Driginais

Sabemos queem uma simples admlssño de umpre
maturo ern urna lJI'lN, a utillzacilo dedispositivos de apoio
a vida como: fixa\ao de sondas, catéteres, dentre outros,
podem vír a ser causadores de Iesñes de pele, principal

mente quando se trata de prematuridade extrema. Toman
do assírn as prirneiras semanas de vida destcs RN's, um
desafio especial, pois h:í necessídade de fíxar de maneira
segurao tubo endotraqueal, os sensores, :LIsondas, o cate
ter de ínfusáo venosa e muros rnateríaís sobre a pele, sem,
cornudo,causar lesóes,oquealgumas vezes setoma Inv íável

em vírtude da fragilidade da pele dos bebes.

Antes de completar o primeiro mes de vida, 80%
dos prematuros desenvolvem alguma injúria na pele. Res
salta ainda que25%terño pelo menos um episódiodesepse
até o 3' día de vida, tendo a pele como principal porta de

entrada' .
E,idenciamos que os RNPT's, porsua longa perrna

néncia nas UTIN's, ao longo desua hospítalízacáo, subme

tem-se as rotínas hospitalares criadas para atender as
nccessídades dos RN'S, tornando-se multas vezes fato res
predisponcntes ao aparecimentos de lesñes, como: troca

diária de protetor ocular, quando cm uso de fototerapia,
renovacáo da sonda orogástrica, higieniza\ao corporal e
oral dl árias, rodízio dos locaís de sensores de oxímetro,

mudanca de decúbito , dentre outros. Todas estas alivida
des, porsua freq üéncía repetitiva, tornam-se também um
fator predísponente ao surgimento de lesóes.

Preservar o manto ácido da pele é um cuidado im
portante pois a colonízacño da pele neonatal ocorre rapí

damenteapós o nascimento e o número de bact érías, por

unidade de área, aumenta 100 vezes durante a primeira
semanade vida do rec érn-nascído ;.

Díante da necessidadededeterminados procedimen
tos terap éuticos com o RNPT, acabamos por expó-los a si
tuacñes ínevítáveis deagravos asua delicadaescnsível pele.

Abaíxa ídadegestacional justifica a fragilidadeda pele que,
por sua vez, favorece o surgimento de lesñes, potenciáis

causadorasde lnfeccóes, que requeremum número maior
de materiaís e medicamentos especializados, prolongando,
destaforma, o períodode Inrernacño ,proporcionandoaín

da o manuseto excessívo destes RN's.
Desta forma, este estudo teve como objetivo iden

tificar e dcscrever as características das lesóes de pele
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que acometeram os recérn-nascidos prematuros interna
dos numa UTlN.

MATERIAIS EMÉTODOS

Pesquisaexploratóría-dcscrítíva,desenvolvída numa

ahordagem quantitativa.
O presente estudo foi realizado ern urna das trés

Unidadesde Terapia Intensiva Neonatal de urna institui\ao
pública de nívelterciário, pertcncentea llníversídade Fede
ral do Ceará (UFC) , na cídade de Fortaleza-Ceará, constitu
indo referencia para atendimento do hín ñrnto máe-ftlho,

Constituíram o universoe aamostra todososRNPT's
que estíverarn internados numa dasUTIN's, que apresenta
mm lesñes de pele durante o período da coleta de dados,
ou seja, outubro a novembron004.

Inicialmente,encamínharnosurna sohcítacáo de per

missáo para o desenvolvimcnto desta pesquisa paraa Co
míssáo de Avalia\ao do Núcleo de Estudos em Sa úde
Reproduuva (NESAR) e a Direcño do hospital, esclarecen
dosobrea relevancia daaplícacáo desteestudo paraoeres
cimento e desenvolvímento da qualídade da assísténcíade

eníerrnagem desse nosocomio. Diante do consentimento,
o projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comité de Éti
caemPesquisa (COMEPE) doComplexo Hospitalar daUní

versídade Federal do Ceará (UFC).
Encerradas estas etapas, contatarnos com as máes

dos recém-nascidos prematuros a medida que estes foram
sendointernados. Num prímeíromomento, houve um con

tato pr évio, antes do início da coleta de dados , para que as
máes pudessern tomar conhecimento dopropósito doestu
do,dos métodos,vantagense importancia desua participa

\ao. F.lte primeiro contare den-se na certeza de que seria
resguardada a manutencáo doanonimatoe sigiloreferente
a nao identiflcacáodas íníormacócs fornecídas , como tam

bém a op\ao de desislir a qualquer momento, se assim
fosseseu dese]o, de acordo com oque preconizaa Resolu

\ao 196/96do Conselho Nacionalde Saúde, sobre Diretri
zese N0 I111as Reguladoras quetratam depesquisacomseres
humanos. Para comprovar o conseruírnento dos pais, na
particlpacáo de seus fl lhos na pesquisa, soli citamos que
assínassern um termo de consenlimento pós-esclarccído ,
autorizando a partícipacáo destes,



Os dados fo ramcoletadns por meio de observacáo
direta, dos recém-nascidos prematuros durante as trocas
de: fraldas, de fu\a~ao dos tubos orotraqueaís, de sondas,
das reti radas denticroporee/ouesparadrapos queestavarn

fixados díretarnente na pele dos recérn-nascídos, durante
aspuncóesvenosas, hem comoduranteosbanhos, a fimde
detectar cada alteracáo que pudesse ter surgido na pele
destes, sugestiva de lesáo.

As lesñes identifi cadas foram mensuradas e
registradas em um formulário previamente elaborado e,
quando permitido, algumas foram íotograíadas. Temos
como métodos de med ícáo da área lesionada : medicdo

linear, mensuracáodocomprimentoe altura dalesao com
oauxiliode uma régua; tracado,ondea circunferencia das
bordasda lesáo pode vír a ser mensurada com o auxilio de
filme transparente, caneta porosa e papel rnillrn étríco: e
ainda afotografié

Optamos pela mensuracáo linear, por ser de rácil
desenvolvimento e pela fotografía.

ANÁLlSE E DISCUSSAO DOS DADOS

Duranteo período da pesquisa, observamos sornen
te os rec ém-nascídos que foram internados em urna das
unidades de terapia intensiva neonatal , haja vistaa grande
demanda de ínternacóes neste seto r, tornando-se ínvi ávela
observacáo nas duas UTIN's.

PERFIL DOS RECÉM-NASCm OS

Participaramdeste estudo vínte RNPT's que, durante
sua permanencia na UTIN, apresentaram lesóes de pele,
independentemente do tempo de internarándeles. Destes,
dez RNPT's eramdosexo fem íníno (50,0%) e dez (50,0%)

eram dosexo masculino.
Quanto ao tipo de parto, tívemos tarnb ém urn a

homogeneidade nos dados, pois dez RNPT's (50,0%) , nas

ceram de parto normal, ñcando identificado metade da
amostra, dez RNPT's (50,0%), como nascídos de parto
cesariano. Na realídade, apesardeparecer urna vari ável sern
valor estatlstícarnentesignificativo, o tipo de parto é muíto

importante, pois, dependendo do tipo de pele do RNe do
excessívo manuseio deste durante seu nascimento, podem

Artigos Origin áis

acontecer traumas na pele, que poderáo causar grandes
cornplícacñes para o RNPT.

No que se refere 11 acomodacáo do RNPT no mo
mento do surgimento da lesáo, a maioria dos RN's eslava
alojada emincubadoras neonatais,aquecídas adequadamen
te, ou seja em ambiente térmico neutro.

Ambiente térmico neutro é aqueleondeo RNPT uti
liza o mínimo de calorías possíveis, para manter a tempe
ratura corporal estável, podendo variar entre 30,4°C e
35,0°C, de acordo com o peso e a idade do RN7.

Assim fo rarn dezenove RNPT's (95,0%). Estava so
mente um RN acomodado em bilíbcrco (5,0%), por estar
necessitando de tratamento específi co para hlperbllirruhi

nernia. Na realldade, esta Inforrnacáo é bem compreensível,
considerando que os RNPT's quando nascern, necessitam
de estar protegidos em ambientes adaptados para atender
as suas carencias fisiológicas.

Outro aspecto observado foí o índice de Apgar.
Es temétododeavalíacáofoicriadopelaDra VirgíniaApgar,
em 1949, até hoje é utilizado para avahar as funcóes car
díacas, respi ratórias e neurológicas do rec ém-nascldo,
tónus e coloracáo da pele, no primeiro e quinto ntin uto
de vida 8.

Detectamos nove RNPT's (45,0%) comapgarentre
8 e 9, tam bém nove (45,0%) com o apgar entre 5 e 7,

apenas um RN(5,0%)comApgarentre3 e4, urn RN(5,0%)

sem registro, pois nada foíanotado noseu prontuárío. Nao
roi identificado nenhum RNcom Apgar entre Oe 2, obvia

menteporque estes recém-nascídos, na rnaíoría dasvezes,
nao respondem 11 reanimacáo e quando sim, nao sobreví
vern por multas horas.

Nossa tendéncíaé pensar queaa\~ia~ao doíndice de
Apgar nao tem infl uencia no surgimento de lesóes de pele,
entretanto, devemos lernbrarqueestas respostas somente sao
satísfat órias quandoos neonatos estáo com osseus sistemas
totalmentedcscnvolvídos,o que naoocorre nos prematuros,
necessitando algumas vezes de suporte ventilatório, mano
bras de reantrnacño, intcrvencáo esta multas vezes lesiva aos
prematuros, se nao realizadasadequadamente,

Investigamos aínda o diagnóstico aplicado aos re
cém-nascidos. Ressaltamos que um dos critéríos de esco
lha dos RN's que fa riam parte da amostra era que fossem
prematuros. Logo, 100,0%dos RN's quecompñem a amos-
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tra sao prematuros. Chamamos atencáo parao fato de que
apenas quatro RN's (20,0%), inicialmente nao tíveram a
prernaturídadeassociada a outra patologia, seudodiagnos
ticados sementecom a prematuridade.

Constatamos ter a maioria dos RN IYf's aprescntado
sindrome do desconforto respirat ário (SOR) , ou ainda
doencada membrana btalina (OMII) , como também é

referida, totalizando doze RN's (60,0%).
ASOR é um distúrbio do desenvolvímento pulmo

narcaracterizadopeladeficiencia desurfactante pulmonar
endógeno, o que leva ao colapsodos alv éolos".

Justifica-se este Indíce elevado, pois a reJa~ao de pre
maturoscomSOR comIG < 32semanase peso< I;00g esüo
díretamente ligados representando um total slgnífícatívo. Tres
RN's (1; ,0%), foram diagnosticadoscomasfixia perilla/al. A
imaturidade do RI", quando assocíadaa asfixia perinatal pre

dispóesaos piores prognósticos paraum neonato,
Aasfixia neonatal estájustifi cada pela ímaturidade dos

centros respiratórios,defld éncta desuríactante, fragilidade da

caixatorácica,bem comomaíorvulnerabllldadedoneonaro".
Somente um RN (;,0%) foidiagnosticadocombron

ca aspiradio de meconio (BAM) , isto porque a BAM está
mais assocíada aos RN's pos-termo. Constatamos que, na

realidade, lodos os diagnósticos foram relevantes, dado o
fato dequeemtodos estava presentea prematuridadecomo
diagnóslico principal e necessítaram de cuidados de IJflN.

Classíficam-se como recém-nascido pré-termo de
muito baixo peso (RJ'WfMBP), todo RJ'II'l' com peso entre
1000e 1;00g;rec ém-nascidopr é-termodemuttissimo bai
xopeso (RJ\'PTMMBP), aquele com peso inferior a lOOOg 10.

Idenlificamosapenas um RJ'\PTMBP (;,0%),o mes
mo apresentou sementeuma lesño (4,0%) na pele. Encon
tramos tarnb ém, em maior número, nove rec érn-nascídos
(4; ,0%) com peso entre 1;0 0 e 2600g que manifestaram
dez lesóes de pele (42,0%), Neste grupo, também houve
um recém-nascído que apresentou mais de uma lesño. Sig

nificativamente observamos que dez RN's (50,0%) eram
RNPTMMBP e apresentaram algum tipo de lcsáo de pele,
totalízando treze lesñes (54,0%) , pois :uguns apresenta

mm mais de uma lesao.
Na rcalidade, segundo os dados, obsemllJ1os que o

peso é um dado muito importante quando se fala de lesiíes
de pele,pois recém-n:l~cidos prematuros apresentun pouco
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tecído celular subcutáneo, pele delicada, Irouxa, sem elastí
cídade, translúcida algumas vezes, pouca musculatura,OCOle

rendo Ireqüentememe ínstabílídade térmica, tendencia para
desídratacáoe propensáoparao desenvolvímento de lesñes,

O baíxo peso ao nascer deve chamar atencáo de todos os
profissionaisque trabalham corn recém-nascídos,pois sabe
mosque estes saoosquemais precisam deatencáopor parte
da equipequeo assíste.

De acorde com a IG os It'l's podemser categorízados
emtresgruposde acordecom suascaracterísucas dísuntas:re
cém-nascidopré-termoIimitrofe é lodo RJ\1Yf nascído comIG
entre3; e36semanase6días;recém-nascidopr é-termomo
derado;aquele RIIPT que nasceucomlGentre 30e34semanas
e 6 días; e rec ém-nascido pré-tenno ex/remo; aquele RNIYf
que nasceu antes decompletar 30semanasdegestl~OIO.

No estudo observamos somonte um RJ'IPT limítrofe
(5,0%) , com apenas urna lesáo (4,0%).Tivemos aindasete
It'l's (3;,0%) apresentando 10 lesóes de pele (42,0%),

que foram dassiflcados como rec ém-nascidos pré-tenno
ex/remos; tendotarnbérn esses prematurosapresentado rnaís
de uma lesáo.

Os problemas apresentados pelos RJ'IPT's extremos
ocorrern de forma rnaís intensa e corn maior freqií éncia, o
que muitas vezes nao favo rece o seu prognóstico 10.

Prontamente evidenciamos quenoestudoemques
~'io a maíoría das lesñes identifl cadas, ísto, é treze lesóes
(54,0%),correspondea rec ém-nascidosprematuros mo
derados , totalizando um número de doze recérn-nascídos
prematuros (60,0%).

Acreditamos ser este tamb ém um fator extremamen

te importante parao favorecímentodo surgímento de lesóes
de pele, visto que a ímaturidade da pele do recém-nascidn é

uma característica mareante do prematuro: peles fri áveís,

gelatinosas, lnpersensíveís,seudomerecedorasde urnaassís

téncía especial e minuciosamente delicada.
Quanto menor a ídade gestacíonal, maior é a Iragi

lídade da pele do neonato , que requer aten~ao especializa

da, individualizada, porque algumas vezes, ao mínimo
toque, ocorremle.~ii es que nao podemos e\itl r, principal
mente se levanuos em conta os prematuros extremos que
hojemuitoest,¡ presente n'l~ unidades neonat:tis.

Procuramos identificar a ,¡rea do corpo de cada

RNPT onde mais ocorreram as lesiies:



TABELA 1 - D1STRlBUI~O DA ÁREA CORPORAL DO RN ONDE
OCORREU ALESAO. fORTALEZA·CE. OUTUBRO ANOVEMBR0/2004

ÁREACORPORAL N° RN %

face 8 34.0

cahe~a 7 29.0

MMSS' 3 13.0

abdome 2 8.0

MMII" 2 8.0

orelha I 4.0

glúteo I 4,0

TOTAL 24 100.0

• ~IM SS· Membros Superiores- •• MMU - Mcmbros Inferiores

Constatamos que, nos RNPT's observados, a malo
ría dasIesñesocorreram na face, totalizandooito <34,0%);
seguida pelo couro cabeludo, comsete lesñes (29,0%) ; os
membros superiores (MMSS) , tres lesoes(l 3,0%); duas
lesñes (8,0%) no abdome e duas lesóes (8,0%) nos mem

bros inferiores (MMII) . Tívernos aínda uma lesáo (4,0%)
na orelha e uma lesáo (4,0%) na regiáo glútea.

Quandose trata de RNPT, osmembros saolocaís de
preferencia parapuncñes venosas. Lesóes queocorremem
extremidades como pés e máos podematínglr outrasestru

turas , como tendóes e nervos, causando alteracáonosmo

virnentos dasextremidades".
Istoé umfator preocupante, pois sabemos danecessi

dade depuncóes nos membros parauso deantibióticos, cole
tas di árias de exames laboratoríais, instala~ao de ven óclíse,
testes de glícemlas, dentre outros, Lago, faz-se necessário que
o profíss íonal esteja dente desuaa~io, detodos os riscosque
esta podeproporcionar aoneonato,procurando cada vez maís

melhorar a qual idade desuaassisténcia.
Consideramos ser degrandeimportancia conhecer

mos a extensáo da área atingida.

TABELA 2 - D1STRIBU I~AO DAS I.ESOES SEGUNDOA

extensño, Fortaleza-Ce.Outubro s Novembro/2004

Extensao(cm) N° %

< 1 II _' .0

I ; 21.0

2 4 17.0

3 3 12.0

4 4 17.0

>; 2 8.0

TO'l'I\1 ,. 1001\

Arligos Originais

De acord ócom a tabela 2, a maíoria das lesóes ob
servadas, totalizando seis casos (25,0%) , tinham o com
primentomenor que lcm.Elas correspondema cincocasos
noconrocabeludo (80,0%) eapenas um naface (20,0%).
Cinco lesñes (21 ,0%) correspondíarn a lcm, foram elas:
tres lesñes naface (60,0%), urna no membro superior di

reito (20,0%) e outrano membro inferi or direito (20,0%).
Quatro lesóes de2cm (17,0%) tambémforam ídcmíílcadas,
correspondente a urna lesño na face (25,0%), uma na ca
beca (25,0%) e duas nos membros superiores (50,0%) .
Identificamos ainda tres lesóes (12,0%) com3cmde como

primento, sendo urna na face <33,3%) , urna no couro ca
beludo (33,3%) e uma na orelha direita (33,3%) . Quatro
lesñes (17,0%) de 4cm tamb ém foram identificadas, dis
tríbuídas daseguinte fo rma: duasna face (50,0%), urna no
abdome (25,0%) e outra em urna nádega (25,0%). Evi
denciamos lesóes comextensaárea atingida, naotendosido
possívelmensurar, fícando sementeuma estimativa deduas
lesñes (8,0%) , atíngíndo extensa áreadoabdome (50,0%),

e outra queabrangeu pernase genitália (50,0%). As carne
terísticas das lesñes identificadas estáo descritas a seguir:

TABELA 3 - DtSTRIIlUI~¡io DASLESOES SEGUNDO AS
G\RACTERÍSTlCAS, FORTALEZA-CE,OUTUBRO ANOVEMBRO/2004

CAR,.\CTI:RísnC\.\i N" %

1.l'SÓl'Sabrasivas hípererníadas CO Jl1 pcrdade pequenasáreas 8 335
da eplderme

Lcsao violácea comperdadaepíderrne edaderme 1 4,0

1.cS(ics dI,.' cnr escurasSCllI solucñodeccnunuídadc 7 29.0

I...·s:¡o vlolñcca Integracom horda.s bcm definida... I 4.0

tcsócs hfpcrcmfdas e cdcrnactadas 2 8.S

Lesáe equíméucasemsolucñc de conñuuidadc I 4,0

tcsócsvioláceas combordas bcm definidas Sl'f11 solw;aode 2 8,5

conunntdadc

lCSOl'S ahraslvas hiperemiudas ccm perda de pcqueuos 2 85
pontos da epidermc

TOTAl. 24 100.0

Atabcla 3 mostra que oito lesñes <33,5%), foram
causadas no momento da retirada da bandagem adesíva
hipoalergénica elástica de algodño, material utilizado para
fíxaro TOT, vulgarmente conhecido como "bígode", Estas
lcsóessao abrasivas, de coloracáo hiperemíadas, apresen

tando perda de pequenasáreas dacpiderme.
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Artigo: Origillais

Imaginemos, pois, como a pele dos prematuros é

frágil e incapaz de desempenhar todas as suas funcñes,
estando íntegra, na presenca de lesñes, acentua-se esta
ineficácia.

Tivemos tamhém sete casos (29,0%) de lesñes por
extravasamento de líquidos, onde podíamos observar le
sóesde coloracáo violácea em pele íntegra.

Observamos duas lesóes (8,5%) causadas por me
dícac óes tópicas acidentais, poís, nao se tinha a intencáo
de deíxar extravasar medícacáo sobrea pele dos prematu
ros. Estas lesóes sao hipererniadas com grande extensño
edemaciada.

Ocorreram também duas lesñes (8,5%) abrasivas
eritematosas com perda depequenos pontos da epíderme,
descarnativas, sem sangramento, devido a retirada da ñta
hípoalergénica díretarnente da pele do neonato. Aflta
hípoalergéníca, amplamente utilizada nas unidades

neonatais, devido seuexcelentepoderadesivo, algumas ve
zes também pode lesionar a pele dos neonatos, principal
mente os de menorldadegestacional, no momento de sua
retirada ainda quedelicadamente.

Os prematuros tem urna maíor tendencia a de
senvolver esfolíacño da epiderme quando sao removi dos
adesivos, ísto porque osadesivos podern estar mais fi rme
mente aderidos aepíderrne do que a própria epiderrne
aderme".

Éporestarazáoque:dgumas literaturascontra-índi

cam o uso de tintura de bcnjoin pam ajudar na fixa~iio do
TOT, pois na realídade, faci lita o trabalho do profissional,
entretanto a maior capac ídade deaderéncíatorna-se preju
dícíal no momento da retirada do adesívo.

Um caso (4,0%) de RN apresentando hidrocefalia
ocasíonou o surgimento de urna úlcera de pressño, apre
sentando-se violácea, com perda da epiderme e da derme
no couro cabeludo. Úlcera de pressáo é qualquer lesáocau
sada por pressño acumulada resultando ern dano do tecído
interno. Úlceras de pressño geralmente se localizam em
proerninéncías ósseas!'.

Evidenciarnos alnda dois casos (8,5%), ou se]a, de
coloracáoviol ácea com bordas bern definidassem solucáo
de contínuídade. Estas lesñes surgiram sern que ninguém
soubesse a orígcm, seudo díagnostícadas e tratadas como
origem infecciosa.
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Tarnbém constatamos a existencia de um caso
(4,0%) de tocotraumausmo, onde o RNapresentou exten
sa área de lesño nos membros inferiores.

Urna das lesóes que muíto nos chamou atcncáo,
ernbora só tenha acontecido um caso (4,0%), foi a queí
madurado pé causada por sensor deoxímetro. DadaaIra
gílídade da pele do RNPT, entretanto, apesar do rodízio, foi
inevitável o surgimento da lesáo,

CONCLUSAO

Os rccérn-nas cídos que mais aprcsenraram lesñes
foram os queestavam inseridos na Iaíxa de peso inferior a
1000g, 10 (50,0%) , tendo apresentado 13les6es (54,0%) ,
pois alguns apresentaram mais de urna lesáo.

As áreas corporaís ondemais ocorreram lesñes fo
rarn: naface, 8 lesñes (34,0%) em razño doalto índice de
prematu ros em ventt lacáo mecánica e no couro cabeludo,
7 lesñes (29,0%), devído extravazamento de líquidos. O
maior número de lesñes, 1I (46,0%) , mediam até lcm.

Amaioria das lesóes eram: abrasivas hípercrniadas

com perda de pequenas áreas da epíderme, 8 (33,5%) e
lesóes deCOI'escura, sern solucíodecontínuídade(29,0%) .

Constatamos, que o índice de lesóes dérmicas em
prematuros ainda é significativ:unente alto, rnesrno com
tantos recursos materíaís específicos para a neonatologia
e, apesar de todos os cuidados dispensados com a pele
destes, somos levadas a reconhecer esta realidade que está
presente na unidade neonatal, Devernos considerar queto
dos os fato res citados, juntos, sao determinantes e predis
pñern ao surgimento de lesñes.

Aequipe de saúde, entretanto, deve estar ciente de
que, independcntcmente do tipo, de sua localízacáo e do
fator dcscncadcante. lesño de pele é algoquedevernos pre
venir, principalmente aos prematuros.

Pudemos cornprovar queaslesñesseagravam quanto
menor o peso e a idade gestacíonal do recém-nascído e

quanto maior a extensáodestas, Ressaltamos mais urna vez
a importancia do papel da equipe multiprofissional diante
dodesenvolvimento dea~6es queprornovarn nao só a ínte

gridade dapele, mas queeste tenhaíntcrcssepelo paciente
em sua totalidade, alentando para o atendimento de suas
necessídades fisiológicas, interpretando a linguagem do



prematuro, jáqueestesomentesabesecomunicarpor rneío

dechoro,expressáo facial, movimentos dos membros, den
tre outros, buscando sempre novos conhecimentos, com a
tntencáodeassegurar um cuidado individualizado, visando
ao prematuro como um ser emforrnacáo que merece urna
atencáo especial por parte da equipe que o assiste.

É fundamental que a equipe multiprofl sslonal te
nha consciencia de suas acóes e que estas estejam
embasadas cientlflcamen te para que possam assegurar a
qualidade da assísténcía. Devernos considerar cada pre

maturo como único, que está precisando de nossa assis
téncia e isto ternos que fazer da melhor maneira possível,
cuidando também da pele, que se configura como o pri
meiro órgño a entrar emcontato com o cuidado r ao rna

nusear urn recém-nascido.
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