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Artigo Original

RESPOSTAS FISIOLÓGICAS E COMPORTAMENTAIS DE RECÉM-NASCIDOS DURANTE O
MANUSEIO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL*

PHYSIOLOGICAL RESPONSES AND BEHAVIOR OFNEONATAL HANDLING IN NEONATAL
INTENSIVE CARE UNIT

RESPUESTAS FISIOLÓGICAS Y COMPORTAMENTALES DE RECIÉN NACIDOS DURANTE EL
MANEJO EN UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

Fernanda Jorge Magalháes", Francisca Ellsángela Teíxeira Ltma", Karla Maria Carneíro Rclim', Maria Vera Lúda Moreira
Lettáo Cardoso", Maria do Socorro Mendonca Scherlock'', Nila Lartsse Silva de Albuquerque''

Na unídade de terapia intensiva neonatal (UTIN), o recém-nascído (RL\J) recebe cuidados urgentes na tentativa de melhorar seu
estado clínico, havendo diversos episódios de manuseío. Objetívou-se verificar as respostas fisiológicas e comportamentaís do
recém-nascído internado na UTIN e, propor um protocolo de manuseío mínimo do RN na UTIN. Estudo exploratóric, descrttivo,
abordagem quantitativa: realizado na UTIN de um hcspital-esccla, em Fortaleza, Ceará. Amostra de 26 RNs, a coleta de dados fo¡
realizada em abril de 2010. Constaten-se que todos os RNs apresentaram média de oito respostas fisiológicas ou comportamentais.
As prtncípais foram: arqueamento das sobrancelhas, respostas faciaís e aumento do tónus muscular, as quais podem representar
para o RN desconforto, desorganizacáo e dor frente aos procedimentos. Concluí-se que o excesso de manuseio altera os aspectos
fisiológicos e comportamentais do RN, de modo que o protocolo de manuseío mínimo do RN pode ser urna estrategia para a
manutencác do bem-estar;
Descrttores: Enfermagem; Recém-Nascído: Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.

In me neo natal íntensíve care unít (NICU),the newborn (NB) receíves emergency treatment as an attempt to ímprove theír medical
condítíon and there are several episodes of handling ít, Thls research aímed at ínvestígatíng me physíologícal and behavioral
responses of newborns hcspitalízed in a NICU, ami to pro pose a protocol for minimum handling of the NB in the NICU. It was
an exploratcry; descriptíve, quantitative approach, performed in me NICU of a teaching hospital in Fortaleza, Ceará, There were
samples of 26 NBs, ami me data ccllectíon was performed in April 2010. It "vas found that the newbcrns had an average of eight
physíologícal or behavioral responses. The main responses were: arching eyebrows. facial responses and increased muscle tone,
whích can pose to the newborn díscomfort. díslocatíon and paín before me procedure. It was concluded that excessive handling
alters the physiologícal and behavioral aspects of the newborn, so me protocol for minimum handling of me NB can be a strategy
for maintaíníng the well-being.
Descrlptors: Nursing; Infant, Newborn: Intensíve Care Uníts Neonatal.

En la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), el recién nacido (RL\J) recibe tratamiento de urgencia para mejorar su condición
clínica, con varios episodios de manejo. El objetivo fue verificar las respuestas fisiológicas y de comportamiento del recién nacido
hcspítalízado en la UTINy proponer un protocolo de manejo mínimo del RN en la UTIN.Estudio exploratorio, descriptivo, planteo
cuantitativo; realizado en la UTIN de un hospital universitario, en Fortaleza/ Ceará. Muestra de 26 RNs; los datos se recogieron en
abril de 2010. Se comprobó que los recién nacidos presentaron un promedio de ocho respuestas fisiológicas o de comportamiento.
Las principales fueron: arquear las cejas, respuestas faciales y aumento del tono muscular, lo que puede suponer para el recién nacido
malestar; desorganización y dolor ante los procedimientos. Se concluye que el manejo excesivo altera los aspectos fisiológicos y de
comportamiento del RN,de modo que el protocolo de manejo mínimo del RN puede ser una estrategia para mantener el bienestar.
Descriptores: Enfermería; Recién Nacido; Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.

'" Recorte da Monografía de Especíalízacñc: Avaltacác dos manuseícs aos recém-nasctdcs internados ern unídade de terapia intensiva necnatal,
apresentada aEspecíalízacño em Neonatclcgia da Untversidade Federal do Ceará, em 2010.
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INTRODU~ÁO

Em uma unidade de terapia intensiva neonatal

(UTIN) sao internados os rccém-nascidos prematuros

extremos, aquejes que possuern alteracoes cardíacas e

respiratórias, com ínstabilidade hemodinámíca, más

-formacóes congénitas e todos que necessítam de cuida

dos intensivos de urna equipe multíprofissional durante

vinte e quatro horas por día. É considerado um ambiente

repleto de equipamentos, com rica tecnologia, dmámíco

e sobrecarregado de continuos movímentos e interven

<;oes, por diversos tipos de profissioriais e pelos familia

res do recém-nascido (RN) que sao responsáveis e parti

cipantes do cuidart-!

O recém-nascído internado na UTIN receberá cui

dados urgentes na tentativa de melhorar seu estado clí

nico e auxiliá-lo a viver; fazendo com que, muitas vezes,

seja intubado, ventilado, perfurado durante um período

longo, caracterizando um processo de excessívos episó

dios de manuseio, cerca de 50 a 134 vezes em 24 horas,

durante a fase mais crítica, tanto por procedimentos do

lorosos quanto para cuidados de ronna".

Nessas circunstancias, as possibilidades de surgí

mento de consequéncias no desenvolvimento neurocorn

portamental do RN, durante o cuidado em UTIN, provém

da própria condicáo fisiopatológica ou sao provocadas

pelo uso da terapéutica, da amlnéncia, do manuseio ex

cessívo e outros fatores que podem interferir no bem

-estar do RNC3J.

A Sociedade Canadense de Pediatría recomenda

observacáo nos sinaís emitidos pelo RN, urna vez que a

falta de resposras cornportamentais e choro nao é, neces

sariamente, indicativo de falta de doro Refere ainda que as

instituicóes de saúde devarn desenvolver e implementar

cuidados de prevencáo ador e ao estresse destes pacien

tes, utilizando-se, de programas educacionais que sensi

bilizem os profissionaís quanto autilizacáo de estratégias

e individualizando o cuidado, favorecendo, assim, o ma

nuseío mínimo e maior qualidade do repouso do RN(40l.

Em pesquisa realizada sobre a avaliacáo de manu

seios de RNs internados em UTIN, constatou-se que há

um predominio de recém-nascidos com urna média de S2

a 79 manuseios diários, considerando apenas os recém

-nascidos que nao apresentaram íntercorréncias, ou seja,

aqueles que receberam semente os procedimentos de

ro tina da unidade neonataL Diante disso, enfatiza-se o

pouco tempo de descanso e repouso dos mesmos, o qual

FJ, Lima fET, Rlm KMC, Ierdos: MVLML, SchsrlockMSM, ~jLS

pode interferir no desenvolvimento neurocomportamen

tal do RN(5).

O estudo se justifica na medida em que se busca

compreender a realidade, a fim de posteriormente mo

dificar a atencáo ao RN de risco internado em UTIN, pro

porcionando, em especial, aos profíssionais de enferma

gem estratégias que mínímízem os manuseios e favoreca

o agrupamento de cuidados; proporcionando uma assís

téncia individualizada, humanizada e eficiente.

Nesse contexto, surgiu a seguinte indagacáo: quais

as respostas fisiológicas e comportament.ais presentes

durante o manuseio do RN internado na UTIN? Quais as

consequéncias do manuseio excessivo para o RN?

Assirn, o estudo teve como objetivos, verificar as

respostas fisiológicas e comportamentais do recém-nas

cido internado na unidade de terapia intensiva neonatal

e, propor um protocolo de manuseio mínimo para esse

recérn-nascido.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo exploratório, descritívo,

com abordagem quanutatíva. Foi realizada em urna UTIN

de um hospital-escola da rede púbhca estadual, na cidade

de Fortaleza-Ceará-Brasil, o qual é um hospital de nivel

terciario, referencia em atendimentos obstétricos e neo

natais de alta complexidade.

A populacao foi composta pelos 66 recérn-nascí

dos internados na UTIN da referida ínstituicáo no pe

ríodo de coleta de dados, cuja media de internament.os

mensaís foi 30 recém-nascídos nos tres primeiros meses

de 2010.

O tamanho amostral foi definido cm 26 RNa partir

da fórmula indicada para o cálculo de amostra de popu

lacáo finita. Para tanto, foram definidos como critérios de

inclusáo: ser RN internado em UTIN com até 28 días de

vida, e estar necessitando de cuidados intensívos e em

uso de incubadora aquecida,

A coleta de dados foi realizada no mes de abril de

2010, por meío de consulta ao prontuário para levantar

os dados de ideutiíicacáo do RN e da máe e, mediante

observacao nao partícípatíva para verificar as respostas

fisiológicas e comportamentais apresentadas pelo RN

durante o manuscio.

Para tanto, foi utilizado um formulario cont.endo

os dados de ídentificacáo do RN e da máe: e as respos

tas fisiológicas e comportamentais apresentadas pelo RN

Rev Rene, Fortaleza, 2011 ¡animor; 12(1),136-43. 137



durante o manuseio, senda captadas mediante o auxilio

de monitores de oxímetria de pulso e saturacáo de OXl

génio do RN.

Cada RN foi observado por um período de 24 ho

ras, sendo considerado diurno de 7:00 as 19:00h e no

turno de 19:00 as 7:00h. Neste estudo foi considerado

manuseio o toque ao RNinternado em UTIN, após a aber

tura da incubadora, já que na unidade só havia recérn

-nascidos ern uso de incubadora aquecídai?'.

Os dados coletados foram analísados e ínterpre

tados a partir da literatura pertinente a temática, além

da utilizacáo de urna estatística descritiva da média arit

mética dos dados, mediante o programa Microscft Cffice

Exce/2007.

Para organizacáo dos dados, o processo foi realiza

do por meio de tabelas, quadros e figuras que constam os

seguintes dados: ídentíficacáo sócio-demográfica da máe

e do RN como, por exernplo: ida de, escolaridade, estado

civil, rcalízacáo do pré-natal, sexo do RN, apgar, idade

gestacional, peso ao nascer; dentre outros. Foram anali

sadas, ainda, outras variáveis como: distribuicáo segun

do quantídade de manuseios e procedimento realizado

pelos profissionais da saúde atuante na UTIN.

O estudo foí aprovado pelo Comité de Ética em

Pesquisa da lnstítuícño. sob protocolo nº 392/2010.

conforme o Conselho Nacional de Saúde, de acordo com

a Resolucáo 196/96, referente as pesquisas com seres

humanos'>',

Todas as máes dos recérn-nascidos foram contac

tadas e orientadas acerca da relevancia e objetivos do

estudo, tornando-se explícita a sua partícípacáo e auto

rizacáo da pesquisa de forma voluntaria. Foí garantindo

as máes o sigilo das inforrnacoes e anonimato da ídenti

dadc, assim como a possibilidade de desistencia na pes

quisa se assim o desejassern. Após as oríentacóes, todas

as máes assinaram o Termo de Consentimento Lívre e

Esclarecido.

RESULTADOS

Para análise dos resultados, inicialmente foram

expostas as variáveis categóricas das máes dos recérn

-nascidos participantes do estudo, e após segue as carac

terísticas dos recém-nascidos.

Em rela<;:ao ás varláveis sociodemográflcas das

nlfies, verihcou-se que 65,4% estavam na faixa etária en

tre 20 e 29 anos e 34,6% tinham idade < 20 anos ou 2. 30

138 Rev Rene, Fortaleza, 2011 ion/mar; 12(1 l'136-43.

anos, cujas faíxas etárias sao consideradas como fator de

risco para cornplícacóes no parto e nascimento prematu

ro. Em relacáo a escolaridade, 65,4% das máes possuíarn

um born nivel de escolaridade, com mais de nove anos

de estudo. Tais dados podem contribuir positivamente

para a cornpreensáo da máe acerca do cuidado com o RN

internado em UTIN. No referente ao estado civil, 65,4%

das máes resídíam com seu companheiro, possibilitando

a presenca dos país como possíveis participantes dos cui

dados aos recérn-nascidos de risco.

Ao verificar a realizacáo de pre-natal, encoritrou

-se 76,9% que o realizaram corn urna média de trés

consultas, porém vale ressaltar que existe um número

significativo de 23,1% de nao realízacáo do pre-natal,

senda considerado um fator de risco para possíveis corn

plicacóes durante o parto e o nascimento de um RN de

risco, impossibilitando a deteccáo precoce de respostas

na saúde do RN. Ern relacáo ao tipo de parto observou-se

um predominio de 53,8%1 de mulheres que tíveram par

to cesáreo, caracterizando o predominio de íntervencáo

cirúrgica.

Quanto ás características dos recém-nascidos que

estiveram internados na UTIN, 50% eram do sexo ferni

nino e 50% masculino; 57,6% tinham de 1 a 7 dias de

vida, cuja média Ioi de 9,1 dias, Quanto ao peso, 50% ti

nham muito baixo peso ao nascer (entre 1000 e 1500g),

30,8% tinham extremo baixo peso « 1OOOg). Destaca-se

que o baixo peso é um fator que influencia na morbimor

talidade e cornplicacóes clínicas durante o ínternamento

do RN na ¡lTIN. Em relacáo a idade gestacional, 92.3%

eram recérn-nascidos pré-termo (idade gestacional < 37

semanas).

Os motivos de ínternamento dos rccém-nascidos

na UTIN forarn: Prematuridade (61,5%), Síndrome do

Desconforto Respíratórío (46,2%), Anóxía neonatal

(19,2), lnfeccáo Neonatal (11,3%). lcterícia (11,3%),

Maltormacóes congénitas (11,3%), Pneurnomediastino

(7,7%), Gemelaridade (3,8%) e Cíanose central (3,8%).

Destaca-se que urn mesmo RN pode ter mais de um diag

nóstico simultancamente, necessitado de uma assístén

cia mais prolongada e de qualidade da equipe multipro
Iíssíonal.

Corn vistas a mírumízar o estresse causado aos

recém-nascídos devido as manuseíos excessívos, investí

gou-se a incidencia de respostas fisiológicas e comporta

Inentais dos recém-nascidos durante os manuseios.
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ALTERAI;OES NO RN
io

Tabela 1 - Caracterizacáo do RN quanto as res postas
fisiológicas e comportamentais presente durante os
manuseios. Fortaleza, CE, Brasil, 2010

Figura 1 - Incidencia de res postas fisiológicas e
comportamentais dos recém-nas ci do s durante os
manuscíos. Fortaleza, CE,Brasil, 2010.

Quadro 1 - Protocolo de manuseio mínimo do recém
na scido na unidade de terapia intensiva neonatal.
Fortaleza, CE, Brasil, 2010

No que se refere as res postas compcrtamentais

verifica-se que há o predomínio de respostas como ar

queamento das sobrancelhas, que está presente em

88,5% dos recém-nascídos: seguidas de 80,8% destes

que apresentam alteracáo da expressáo facial; sendo im

portante enfatizar que apenas 7,7% apresentaram esta

do de satisfacáo e conforto, condizendo com respostas

que refletem conseqüéncias no desenvolvimento neuro

comportamental do RN.

A fim de contribuir para a minimizacáo dos manu

seios de rotina com o RN na unidade de terapia intensiva

neonatal da instituicáo do estudo. foi estabelecido um

protocolo como estratégia para incentivar a equipe mul

tiprofissional atuante na UTIN, em especial a equipe de

enfermagem, sobre a importancia do atendimento huma

nizado ao RN de risco internado em UTIN.

Procedimento Operacional Padrño

Manuseio Mínimo do Recém-Nascido Na UTIN Data de
Emíssac

Local de execucño: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
UTlNl

Executantes: Enfermeiro, Técnico/auxiliar de enferma-
gem, Fisioterapeuta e Médico.

Resultados Esperados

• Melhorar a sobrevida, qualidade de vida e o desenvolvimento in-
tegral dos recém-nascídos internados na UTIN;

• Manter estabilidade clínica do RN;

• Minimizar taxas de ínfeccáo hospitalar e ocorréncías de lesáo na
pele do RN;

• Reduzir número e tempo de manuseio ao RN internado em UTlN;

• Minimizar os manuseios excessívos que possam comprometer o
bem-estar do RN, minimizando assim as manifestacóes de estres-
se dcr resoostas ñsíolcaícas e com ocrtamentaís.

Atividades
1. Racionalizar manuseios no período de 3 a 4 horas.
2. Manter o RNPT contortável e aninhado [rútero"] no leito, de pre-

teréncía em posícáo fetal;

3. Reduzir estímulos nocíceptores,
4. Agrupar e ser b reve na realizaráo dos procedimentos (atentar

para os horarios de rotina);
5. Prevenir les6es de pele no RNPT;
6. Utilizar o mínimo de adesivos sobre a pele do RNPT;
7. Remover adesivos com uso de haste flexível umedecida em água

ou óleo (mineral ou ácido graxo essencial - AGE);
8. Aplicar curativos (hidrocolóide) de prevencáo de lesáo da pele;
9. Aferir a diurese mediante a pesagem das fraldas;
10. O banho do RNPT extremo deve ser somente após o 14 Q dia de

vida, até entáo se deve realizar higiene íntima com água morna;
11. Realizarteste gtícémíco juntamente com a coleta de exames, salvo

com prescrícño médica;
12. Realizar venopuncáo após estabilidade térmica do RN;
13. Realizar aspiracáo endotraqueal e de vias aéreas superiores

quando necessário;
14. Estabelecer horarios de repouso para o RN, reduzindo a luminosi-

dade excessiva e o barulho na unidade.
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L RN J

Respostas do recém-nascldo
Respostas fisiológicas
Alteracáo da saturacáo de oxígénío
Alteracáo da trequéncía de pulso
Pele mosqueada
Cianose
Vómitos
Respostas comportamentais
Arqueamento das sobrancelhas
Alteracáo da expressáo facial
Maior abertura dos olhos
Sonoléncia
Maior abertura da boca
Olhar expressivo (medo)
Choro

Na tabela 1, observa-se a presenca de respostas fi

siológicas e comportamentais nos recém-nascidos durante

os manuseios. Com relacáo as respostas fisiológicas, verifi

ca-se a incidencia de 96,1 % dos recém-nascidos com alte

racáo da saturacáo de oxigénio (Sat 02); seguida de altera

cño da freqüéncía de pulso em 92,3% dos recém-nascidos.

Na figura 1 expñe-se a incidencia das respostas fi

siológicas e comportamentais durante os manuseios dos

recém-nascidos. De acordo com o número de respostas

veríñcou-se que há um predomínío de dez recém-nascidos

com urna média de oito a nove res postas encontradas, se

guida de oito recém-nascidos com iguais ou maiores de

dez respostas tanto fisiológicas como comportamentais no

período de 24 horas, diante dos cuidados de rotina. Desta

ca-se que o quantitativo de res postas apresentadas pelos

RN variou de quatro a doze. Assim, esses dados represen

tam que em todos os manuseios o RN apresentou alguma

alteracáo. seja fisiológica ou comportamental, o que pode

interferir no seu desenvolvimento neurocomportamental.

Rev Rene, fortaleza, 2011 jan/mar¡ 12(1):136-43. 139



(Quadro 1 - Contínuacáo)

Cuidados Bspeclals

• Classtñcar o RN como extreme (entre 24 e 30 semanas) OH mode-
radc (3:1 semanas a 34 semanas);

• Agrupar cuidados, proporcionando uma asststéncía individuali-
zada. humanizada e eficiente 30 RN;

• Nao tambcrtlar OH colocar objetos sobre a incu bedora:

• Abrir e fechar as porttnholas da incubadora com cuidado e so-
mente quando necessárto:

• Follar batee e atentar prontamente aos alarmes dos equípamentcs:

• Respeítar a hora do descanso/repcusc do RN;

• Manipular o RN cartnhosamente com a~ máos higienizadas e
aouecídes.

A¡;oes em caso de náo-conformldade

• Sensibilizar a equipe multidisciplinar quantc a ímportáncía da
mínímízacác do manusetc ao RN, a fim de rnanter sua estabílí

dade clínica, melhcra na scbrevida e desenvolvimento neurcpsí-
comotor;

• Acomodar 0' recém-nascídos em posícóes diferentes, o uso de
coxins e a uttlízacñc de "ninbos" confeccionados com cueiros ser-
vem para evitar o deslizamento RN no leito das incubadoras, e tra-

duzem os esfcrcos da equipe de saúde atuante na UTIN buscando
alcancar o conforto e a crgaruzacño comportamental do RN que
está sob seus cuidados.

Elaborado por: Aprcvacáo da Revisado por:
ccm

Fernanda Jorge Magalháes.
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D1SCUSSAO

Estudos referern que nos recérn-uascidos é prová

vel que o estresse da movímcntacáo e do manuseio para

a realizacáo de qualquer procedimento aumente a de

manda metabólica e a necessidade de oxigénio do RN, as

sim como as respostas fisiológicas e comportamentalst'".

Portante, eventos que ocorrern na UTIN nao semente po

dem induzir as alteracóes agudas, corno tambérn podem

apresentar repercussñes crónicas, causando, multas ve

zes, respostas neurofisíológicas de impacto no desenvol

vimento neurocomportamental do RN[7J.

Pesquisas véem dernonstrando que os recérn-nas

cidos tern um ternpo médio de internacáo de aproxima

damente 59 dias''", seudo capazes, durante esse período,

de perceber seu meío ambiente e realmente efetuar mu

dancas através de comportamentos específicos e altera

cóes fisiológicas como hipossaturacáo ou taqutcardíal'"?'.

Por meio dos resultados encontrados const.atou

-se que todos os recém-nascidos estudados apresenta

ram uma médla de oito a nove resposta.s fisiológicas ou

comportamentais diante das diversas atividades desen

volvidas pela equipe multiprofissional atuante na UTIN.

As principais respostas comportamentais do RN durante

os procedimentos foram, em sua maioria, arqueamento

das sobrancelhas, respostas faciais e aumento do tonus
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muscular, as quaís podem representar para o RN deseen

forto, desorganizacáo e dor frente aos procedimentos.

Ern certas ocasióes ou em associacáo as respostas

comportamcntais, podem-se identificar, também, algu

mas respostas fisiológicas apresentadas pelos recém-nas

cidos como: reducáo da saturacáo de oxigéuio e aumento

da frequéncia de pulso, diante da realizacáo de diversos

procedimentos dolorosos ou náo, além de alteracáo da

coloracáo da pele, a qual pode significar manifestacáo de

sentímentos de desconforto, ínsatisfacáo e até mesmo in

suficiencia respiratória; assim como, segundo alguns au

tores, taís res postas podem potenciahzar a suscetibilidade

destes pacientes a alteracóes cognitivas, psicossomáticas

e psiquiát.ricas na infáncia e na adolescenciaC10-11J.

Diante de taís respostas, precisa-se ressaltar a im

portancia da teoría síncróruco-at.íva do desenvolvimento

(TSAD), baseada no trabalho de Heidelise Als em 1982,

o qual desenvolveu urna modalidade de protecáo ao de

senvolvimento dos rccém-nascídos pré-termo, denomi

nada Necnatal Individualized Developmental Care and

Assessment Proqram (NIDCAP), com o planejarnento e a

ímplementacáo de cuidados individualizados e apropria

dos para as necessidades dos recérn-nascidos como mo

dificar positivamente o ambiente das unidades de tera

pia intensiva, assim como utilizar estrat.égias de reducáo

da luminosidade, ruído e manuseío, além de promover

períodos de descanso para o RN, a Iim de diminuir o alto

nivel de estresse ambientalU2-13J.

Estudos demonstram que para promover o con

forto, deve-se íntervír no ambiente físico, como tambérn,

na ambiéncia humana que cerca o RN, atentando para al

guns procedirnentos corno: interagir corn o RN de forma

a comunicar que scráo iniciados os cuidados de retina,

aquecer as máos antes de tocá-Io, explicar que ele se en

contra numa UTIN e que em breve seus país víráo vísitá

-10, chamá-lo pelo norne, avisa-lo de irá ernbora ao final

de seu expediente e que alguém irá substltuí-la[1'kJ.

Assím como em outros cstudcs'F'. propóe-se a

utilizacáo de um método sistematizado do cuidado de en

fermagern como a utílízacáo de um protocolo direciona

do a minimizar o manuseio excessivo durante os procedi

mentas ao RN internado em UTIN, assim como amenizar

as sequelas no desenvolvimento neurocomportamental

dos recém-nascidos a médio e langa prazo.

O protocolo de "Manuseio mínimo do recém-nas

cido na UTIN" foi elaborado como estratégia que possi

bilite sensibilizar a equipe multidisciplinar quanto á mi-



nímízacáo dos manuseios de rotina ao RN internado na

UTIN, a ñm de manter a estabilidade clíníca, melhora na

sobrevida e desenvolvimento neurocomportamental dos

recém-nascídos internados cm unidade nconatal.

Por isso, dernonstram-se estratégias como: agru

par cuidados, proporcionando urna assísténcía individu

alizada, humanizada e eficiente ao RN; nao tamborilar

ou colocar objetos em cima da incubadora; abrir e fechar

a incubadora com cuidado; fajar em torn de voz baixo e

atentar prontamente aos alarmes dos aparelhos: instruir

e respeitar a hora do descansoj'repouso e, principalmen

te, manipular carinhosamente o RNcom as máos higieni

zadas e aquecídas,

Reafirma-se, assím como outros estudiosos, a im

portancia de utilizar-se de estrategias tecnológicas como

o protocolo para a promocáo da saúde nas relacñes que

permítam a re-signíficacáo dos propósitos e das acóes.

buscando urna integralidade da assisténcia. Neste sentido,

a tecnología quando associada as relacoes humanas, en

quanto interpessoaís aprimora a construcáo de um novo

saber e fazer, contribuindo para um "novo olhar" sobre o

cuidar, apuntando na direcáo de um novo paradígmaü'".

Os beneficios que o aprimoramento das práticas

de atendimento, ao reduzirem o nível de estresse do RN,

podem acarretar ao neonato e a sua familia sao diversos,

como: a diminuícáo do aporte de oxigénio e das quedas

de saturacáo, a reducáo do período em ventilacáo mecá

nica, dos episodios de apnéia, do período de alimentacáo

por sonda gástrica, das taxas de hemorragia peri e íntra

ventricular; doenca pulmonar crónica e de hospitalizacáo

e o aumento no ganho de peso; a melhora do estado de

organizacáo do neonato, estado comportamental e de

senvolvimento social náo prejudtcadot'!'.
Para ísso, é preciso enfatizar a utilizacáo de um

protocolo como instrumento adequado para auxiliar os

diversos prcfissionais de saúde atuantes na UTIN dian

te das diversas atividades de cuidado ao RN internado;

como fonte de tecnología da informacáo necessária a so

cializar e difundir o conhecimento,

Corrobora-se, portante, com autores que cm scus

estudos constatamos que a pesquisa em enfermagem

busca novas formas de cuidar, e proporciona urna apro

ximacáo entre a teoria e a prátíca, garantindo sua susten

tacao enquanto profissáo. e contribuíndo na producáo de

conhecimento em neonarclogía'!"!

Essa proposta de tecnologia da informa¡;<1o poderá

mc1horar, a curto e langa prazo, as repercussoes no sis-

FJ, Lima fET, Rlm KMC, Ierdos: MVLML, SchsrlockMSM, ~jLS

tema nervoso central e na vida de relacáo desses recém

-nascidos, Permite identificar estados cornportamentais

do RN, atentando para os sinais de retraimento e orga

nízacáo. Essa ínteracáo dará mais tranquilidade e bem

-estar ao RN e ao proñssional que dele cuida. O cuidado

corn o manuseío, postura, so m, luz, estresse e dor, a luz

do conhecimento das capacidades do recém-uascido, em

muito enriquecerá a prática da equipe de saúde.

Para tanto, vale ressaltar que o avance tecno

lógico na UTIN traz consigo, urna tecnología capaz de

garantir a sobrevida de recém-nascidos gravemente do

entes, assim como proporciona o intervencionismo de

múltiplos desafios enfrentados pela equipe de saúdc,

em especial, o uso prudente desta tecnología, de modo a

garantindo a sobrevída dos recém-nascidos e a sua qua

lidade de vida no futuro. Fundamento, cntáo, o cuidado

neonatal, que requer um repensar de todas as formas

de relacionamento entre recém-nascidos, profissiouais

e familia, na adequacáo de sua utilízacáo a diversos sa

beres, oferecendo cuidado individualizado, seguro, éti

co e humano[18-L9).

O enfermeiro neonatologista deve ter um profun

do corihecimento técnico-científico para estar seguro

sobre suas opcces assístencíaís-?'. Tendo a sua viven

cia prátíca bem fundamentada em argumentos cientifi

camente indicados, o enfermeiro respalda sua atuacáo

e garante que a assisténcia prestada ao RN seja otimi

zada, diminuindo e prevenindo possíveis cornplícacóes

decorrentes da própría terapia ou do manuseío desses

RNs durante os cuidados de enfermagem necessários de

serem executados.

CONCLUSÁO

Concluí-se que foi possível verificar a interferencia

do excesso de manuseio para o bern-estar do RN, consi

derando como indicadores: respostas fisiológicas e corn

portamentais.

Assim percebe u-se que há presenca de respostas

em todos os rccérn-nascídos manipulados, encontrando

cerca de oito a nove respostas tanto fisiológicas como

cornportamentaís. Portante, o excesso de manuseío in

terfere no bern-estar do RN, alterando os aspectos fisio

lógicos e comportamentais. Percebeu-se que há presenca

de respostas em todos os recém-nascidos manipulados,

encontrando cerca de oito a nove respostas tanto fisioló

gicas como comportamentais.
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Para tanto, acredita-se que o seguimento do pro

tocolo de manuseio mínimo do recém-nascido na UTIN

favorecerá a prática da equipe de saúde, enfatizando o

cuidado holístíco e individualizado, mediante a sensibili

zacáo dos profissiouais para assegurar um cuidado eficaz

para prornocáo do bem-estar do RN.

Por meio de urna reflexáo cr ítico-reflexiva, base

ada nos achados do estudo, traz-se como sugcstáo a ím

plementacáo do protocolo elaborado, urna vez que no

mesmo constam estratégias que mínímízam o excesso de

manuseios com o RNe consequenternente evita respostas

no desenvclvimento neurocornportamental, Assim, pre

tende-se que o protocolo proposto, seja posteriormente

validado, a fim de testar a eficacia do mesrno e divulgar

os conhecimentos quanto aimportáncia de mínírmzacáo

de manuseios e melhoria da qualidade da assisténcia de

enfermagem ao RN de risco.

Novas pesquisas devem ser realizadas sobre a temá

tica com amostras maíores e em cenários regionais diferen

tes para que se busquem comparar de forma mais amplia

da as conseqüéncias dos excessivos episódios de manuseío

do RNdurante sua ínternacáo na UTIN.

REFERENCIAS

L Rolim KMC, Araújo AFPC, Campos NMM, Lepes 5MB,

Gurgel EPP, Campos ACS. Cuidado quanto á termor

regulacáo do recém-nascido prematuro: o olhar da

enfermeira. Rev Rene. 2010; 11(2): 44-52.

2. Rugolo LMSS. Manual de neonatologia. 2ª ed, Rio de

[aneiro: Revínter: 2000.

3. Cruz ARM, Oliveira MMC, Cardoso MVLML, l.úcio

IML. Sentímcntos e expectativas da máe com filho

prematuro em ventilacáo mecánica. Rev Eletr Enf

[Periódico na Internet]. 2010 [citado 2010 out 20];

12(1):133-9. Disponível em: bup://wwwJen.ufg.br/

revista/vl Zynl /pdf/v12nla16.pd f

4. American Academy of Pediatrics. Prevention and

managernent of pain and stress in the neonate, Pe

diatrícs. 2000;105(2): 454-6L

5. Magalháes, FJM. Avaliacáo dos manuseios aos recé m

-nascidos internados em unidade de terapia inten

siva neoriatal [monografía]. Fortaleza (CE): Espe

cializacáo ern Enfermagem Neonatal, Uníversidade

Federal do Ceará: 2010.

6. Ministério da Saúde (BR). Conselho Nacional de Saú

de, Comissao Nacional de Ética em Pesquisa. Reso-

142 Rev Rene, Fortaleza, 2011 ¡animar; 12(1 l'136-43.

lucáo nº 196 de lO de outubro de 1996. Aprova as

diretrizes e normas regulamentadoras de pesqui

sa envolvendo seres humanos. Bioética. 1996; 4(2

supl.]: 15-25.

7. Falcáo FR, Silva MAR Contencáo durante a aspiracáo

traqueal em recém-nascídos. Rev Ciénc Méd Biol.

2008; 7(2):123-3L

8. Hayakawa LM, Kayna TS, Rosseto EG, Souza SNDH,

Bengozi TL. Reinternacáo de prematuros com muí

to baixo peso nascido. Ese Anna Nery Rev Enferm,

2010; 14(2): 324-9.

9. Rolim KMC, l.inhares OC, Rabelo LS, Gurgel EPE Ma

galháes F], Caetano JA Cuidado com a pele do recérn

-nascido pré-terrno em unidade de terapia intensiva

neonatal: conhecimento da enfermeira. Rev Rene.

2008; 9(4): 107-15.

LO. Rolim KMC Enfermagem humanística: contribuicáo

para o desenvolvimento da enferrneira na unida

de neonatal, Rev Eletr Enf [Periódico na Internetl
2008 [citado 2010 out 20]; 10(1):251-3. Disponível

em:http://www.fen.nfg.br/revista/vl0/n l/pdf/

vl0nla25.pd[

11. Guinsburg R, Cuenca Me. A linguagem da dor no

recém-nascído, Documento Científico do Departa

mento de Neoriatologia, Sociedade Brasileira de Pe

diatria, Sao Paulo, 2010. [Internet]. [citado 2011 Jan

201. Disponivel em: hup://www.shp.com.hr/pdfs/

docIínguagem-da-dor-out2 O1O.pdf

12. A15 H. Program Guide-Newborn Individualized De

velopmental Care and Assessment Program (NID

CAP): an education and training program for health

care professionals. Boston: Children's Medical Cen

ter Corporation: 2008.

B. Gaspardo CM, Martinez FE, l.mhares MBM. Cuidado

ao desenvolvimento: íntervencóes de protecao ao

desenvolvimento inicial de recérn-nascidos pré-ter

mo. Rev Panl Pediatr, 2010; 28(1):77-85.

14. Rolim KMC, Farias CPX, Marques LC, Gurgel EPp,

Magalhñes FJ, Caetano JA Atuacáo da enfermeira na

prevencáo de lcsáo de pele do rccém-nascído. Rev

Enferm UERJ. 2009; 17(4): 544-9.

15. Araújo MC, Nascímento MAL, Christoffel MM, Antu

nes JCP, Comes AVo. Aspiracáo traqueal e dor: rea

cóes do recérn-nascido pré-termo durante o cuidado.

Ciénc Cuidado Saúde. 2010; 9(2): 255-61-

16. Oliveira MMC, Barbcsa AL, Galváo MTG, Cardoso

MVLML Tecnologia, ambiente e intera<;5es na pro-



mocáo da saúde ao recém-nascido e sua familia. Rev

Rene. 2009; 10(3): 44-52.

17. Costa R, Padilha MI, Mouticelli M. Production ofkno

wledge about the care given to newborns in neonatal

IC: contribution of brazilian nursmg. Rev Ese Enferrn

USP. 2010; 44(1): 199-204.

18. Silva l.], Silva LR, Christoffel MM. Tec1mology and

humanization of the neo natal intensive care unít: re-

FJ, Lima fET, Rlm KMC, Ierdos: MVLML, SchsrlockMSM, ~jLS

flections in the context of the health-illness process,

Rev Ese Enferm USr. 2009; 43(3): 684-9.

19. Sá NjA, Rodrigues BMRD. Tecnología como funda

mento do cuidar ern Neonatologia. Texto Contexto

Enferm. 2010; 19(2): 372-7.

20. Brasil TB, Barbosa AL, Cardoso MVLML. Aspíracáo

orotraqucal cm bebés: ímplicacóes nos parámetros

fisiológicos e íntervencócs de enfcrmagem. Rev Eras

Enferm. 2010; 63(6): 971-7.

Recebido: 23/01/2011

Aceito: 16/03/2011

Rev Rene, Fortaleza, 2011 ¡animor; 12(1),136-43. 143


