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Neonatologists nurses in the care of newborns with congenital malformation 

 

ABSTRACT Congenital malformations can be highlighted as anomalies that occur at birth. This study aims to investigate 
the nursing care of the neonate with congenital malformations, observing the strategies discussed by the nursing 
professionals in the confrontation of the found case. The methodology used for the bibliographic review was based on 
existing publications in Scielo, Bireme, Virtual Health Library and LILACS in all indexes surveyed. It followed as a guiding 
question: How is the nursing care implemented to the neonate with congenital malformations? There were 6 
publications used in this review. With the completion of this study and the importance of the nursing professionals' 
knowledge about the topic addressed, so that it enables a specialized assistance aimed at the recovery of the neonate. 
It is important that the service engages more professionals and qualifies them to implement and develop the 
systematization of assistance with all its stages so that quality assistance is provided and that qualifications for all 
professionals of the service happen. 
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Introdução 
 

As malformações congênitas podem ser destacadas como anomalias que se apresentam no nascimento, envolve 
todo tipo de anomalia seja ela funcional ou estrutural que comprometam o desenvolvimento do feto, sendo o fator 
originado antes do nascimento, seja ele genético, ambiental ou desconhecido (Nunes 2010). 

No Brasil a segunda causa de mortalidade infantil são as malformações congênitas, determinando 11,2% destas 
mortes, podendo ser identificados durante a gestação, na fase neonatal correspondendo aos 28 dias, ou até mesmo 

RESUMO As malformações congênitas podem ser destacadas como anomalias que se apresentam no nascimento. 
Nesta revisão, objetiva-se investigar a assistência de enfermagem ao neonato portador de malformações congênitas, 
observado as estratégias discutidas pelos profissionais da enfermagem no enfrentamento do caso encontrado. A 
metodologia utilizada para a revisão bibliográfica fundamentou-se em publicações existentes no Scielo, Bireme, 
Biblioteca Virtual da Saúde e LILACS em todas os índices pesquisados. Seguiu-se como questão norteadora: Como é 
implementada a assistência de enfermagem ao neonato portador de malformações congênitas? Totalizaram 6 
publicações utilizadas nesta revisão. Com a finalização deste estudo e vista a importância do conhecimento dos 
profissionais de enfermagem acerca do tema abordado, para que possibilite uma assistência especializada visando 
a recuperação do neonato. É importante que o serviço, contrate mais profissionais e qualifique os mesmo para 
implantarem e desenvolverem a sistematização da assistência com todas as suas etapas para que uma assistência 
de qualidade seja prestada, e que aconteçam capacitações para todos os profissionais do serviço. 
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levando um tempo após a concepção, acarretando danos persistentes e irreversíveis de funcionamento e aceitação 
(Brito et al 2010). 

Atualmente, os efeitos potenciais de vários fatores como as drogas, agentes químicos e ambientais são levados 
mais em consideração, não esquecendo também o aumento e a identificação de vários fatores genéticos e não 
genéticos, sendo esses possíveis de detecção no período que compreende ao pré-natal (Amorin et al 2006). 

Os profissionais da saúde diante do recém-nascido portador de malformações congênitas devem apresentar 
condutas especificas e de qualidade, sendo assim de suma importância o conhecimento das malformações e a os 
procedimentos adotados, pelos enfermeiros e por toda equipe, para orientação de pais e familiares, permitindo assim 
que esses esclareçam suas dúvidas sobre a deficiência, para que os mesmo sintam-se encorajados buscando qualidade 
de vida para essas crianças, dentro de suas limitações (Santos e Dias 2005). 

A partir do subsidio obtido com esse estudo, objetiva-se investigar a assistência de enfermagem ao neonato 
portador de malformações congênitas, observado as estratégias discutidas pelos profissionais da enfermagem no 
enfrentamento do caso encontrado. 

 

Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTIN) 
 

O progresso dos cuidados oferecidos aos recém-nascidos de risco acabou ampliando o universo da assistência 
prestada. Com as modernas Unidades de Terapia Intensivas Neonatais (UTIN), equipadas com tecnologia de ponta, são 
um marco na assistência ao recém-nascido de risco, contribuindo assim para um aumento na sobrevida (Vasconcelos et 
al 2006). 

As unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), pode ser caracterizada como uma área de assistência ao 
neonato grave, onde encontra-se vulnerável, necessitando de cuidados de enfermagem especiais e contínuos, exigindo 
do profissional de enfermagem, um conhecimento cientifico, habilidade técnica e capacidade de realizar avaliações 
particularmente criteriosas sobre o recém-nascido (Duarte e Ellensohn 2007). 

A enfermagem na Unidade Neonatal trata-se de uma profissão essencial no quadro dos recursos humanos de 
uma (UTIN), que trabalham atuando nos cuidados clínicos, curativos e preventivos. O enfermeiro tem o dever de 
associar seus conhecimentos, técnicas e experiências ao sentimento e ao relacionamento interpessoal terapêutico (Cruz 
et al 2011). 

Segundo Guiller et al (2007), no dia a dia em uma unidade de internação neonatal, observado o grau de 
dificuldade encontrada pelos profissionais da saúde em razão da complexidade da malformação. Se tratando de hospital 
de referencial, para atendimento de gestação de alto risco de atendimento terciário, há um grande número de 
nascimento de crianças com anomalias congênitas, o que provoca nos enfermeiros a preocupação em ampliar e garantir 
a qualidade dos cuidados prestados a esse recém-nascido e seus familiares. 

Um importante campo de trabalho para enfermagem são as Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). 
Utilizando a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) na UTIN, e essencial, pois a assistência de qualidade 
não deve se limitar apenas a assegurar a sobrevida do recém-nascido, mais também deve planejar ações e implementa-
las conforme a necessidade dos cuidados (Moreira et al 2012). 

Podemos observar que as vantagens obtidas com a Sistematização da Assistência de Enfermagem possibilitam 
direcionamento das ações de enfermagem, na assistência prestada de forma individualizada, facilita a comunicação na 
passagem de plantões e ainda estimulam os enfermeiros na busca por aperfeiçoamento dos conhecimentos (Jansen et 
al 2000). 

 

Malformações congênitas no recém-nascido: atuação dos enfermeiros 
neonatologistas 
 

Utilizou-se de seis artigos para esclarecimento dos achados, foi aplicado a tabela 1 buscando uma melhor 
visualização dos resultados encontrados acerca da temática abordada. 
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Tabela 1. Atuação dos enfermeiros neonatologistas frente aos cuidados ao recém-nascido portador de malformações congênitas. 
Autores Título Ano de 

publicação 
Objetivo Periódico 

Dias e Santos Os profissionais de 
enfermagem diante do 
nascimento da criança com 
malformação congênita. 

2007 Objetivo do estudo foi a 
percepção da equipe de 
Enfermagem de sua 
experiência em atuar no 
nascimento de uma criança 
portadora de malformação 
congênita. 

Escola Anna Nery 
Revista Enfermagem 

Duarte e Ellensohn 

 

A operacionalização do 
processo de enfermagem 
em terapia intensiva 
neonatal. 

 
2007 

O objetivo deste trabalho foi 
conhecer as etapas do 
processo de enfermagem 
aplicadas em uma Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal 
(UTIN), sua forma de 
aplicação e de registro. 

Revista Enfermagem 
UERJ 

Jansen et al Assistência de enfermagem 
à criança portadora de 
cardiopatia. 

 
2000 

Criar um roteiro no pré, trans. 
e pós-operatório, que 
contribua para a 
sistematização da assistência 
de enfermagem na 
cardiopediatria. 

Revista da Sociedade 
Brasileira de 
Cardiologia. 

Moreira et al. Sistematização da 
assistência de enfermagem 
em unidade neonatal. 

 
2012 

Objetivou-se, por meio de 
pesquisa de abordagem 
qualitativa, identificar as 
dificuldades e contribuições 
da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem 
em unidade neonatal na visão 
dos enfermeiros. 

Cogitare Enfermagem 

Santos e Dias  Refletindo sobre a 
malformação congênita. 

 
2005 

Os objetivos consistem em 
fazer um levantamento da 
produção de enfermagem 
sobre o tema, apresentando 
as atuais contribuições 
referente às questões 
relacionadas as malformações 
congênitas e propiciar uma 
reflexão da atuação dos 
profissionais de enfermagem 
frente esta situação. 

Revista Brasileira de 
Enfermagem 

Melo e Pacheco O cuidado ao neonato com 
anomalia congênita: 
estratégias de 
enfrentamento de 
enfermeiros. 

 
2012 

Identificar as estratégias de 
enfrentamento adotadas 
pelos enfermeiros para cuidar 
do recém-nascido portador de 
anomalia congênita e analisar 
as estratégias de 
enfrentamentos 
apresentadas pelos 
enfermeiros ao cuidar de um 
recém-nascido com anomalia 
congênita. 

Revista de Pesquisa: 
Cuidado e Fundamental  
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Segundo Guiller et al (2007), em virtude dos avanços tecnológicos para melhoria nas condições de nascimento e 
assistência prestada a saúde infantil, observa-se que houve um aumento na sobrevida de recém-nascidos que nascem 
com algum tipo de malformações congênitas. 

Fica claro a importância do estudo das malformações congênitas por todos os profissionais, pois o mesmo 
possibilita o conhecimento do quadro epidemiológico gerando reflexões sobre as ações em saúde de prevenção e 
controle desses agravos, através de um diagnóstico precoce e de um pré-natal detalhada (Brito et al 2010). 

É importante ressaltar que a mortalidade determinada por malformações congênitas e cromossomopatias tenha 
uma grande participação no total de fetos e em menores de um ano. Por isso e vista a necessidade do desenvolvimento 
de mais estudos para que se possam conhecer melhor as características dessas anomalias, para que dessa forma sejam 
implementadas medidas mais eficazes para a sua prevenção e o seu diagnóstico de forma precoce e como consequência 
um tratamento adequado, reduzindo o índice de mortalidade infantil (Arruda; Amorim e Souza 2008). 

As literaturas pesquisadas mostram que a criança portadora de anomalia congênita precisa de atenção 
especializada e de uma equipe multidisciplinar, onde o enfoque primordial seja a recuperação, envolvendo o paciente 
ambiente familiar e social. O enfermeiro para realizar o cuidado na criança precisa entender conceitos de 
conhecimentos específicos, onde tenha foco na psicologia, antropologia, sociologia, além de todos os aspectos 
biológicos e técnicos (Santos e Dias 2005).  

Pode-se perceber pelos relatos trazidos por Nunes (2010), que precisa ser disponibilizado cursos de treinamento 
e atualizações de médicos e profissionais da saúde que estejam atuando na identificação e notificação das 
malformações congênitas com a finalidade de melhorar o sistema de informações atual assim estabelecendo programas 
de saúde adequados para a prevenção e assistência as anomalias congênitas. 

O rastreamento no pré-natal permite que diversas malformações sejam detectadas, permitindo assim 
encaminhamento das gestantes para centros terciários, para acompanhamento de equipe multidisciplinar, para 
planejamento do parto. O uso de corticoides no período antenatal e um dos maiores indicadores de malformações 
congênitas com diagnostico ainda no útero, com relevante associação na prematuridade (Amorim et al 2006). 

O cuidado ao neonato com anomalia congênita, torna-se um desafio para toda equipe de enfermagem, pois os 
mesmos são os responsáveis pela sistematização da assistência e pelo processo que envolve todo o cuidar. Outro ponto 
relevante inclui a relação dos profissionais com a família dos recém-nascidos, propiciando assim um maior vínculo 
afetivo (Melo e Pacheco 2012). 

Segundo Dias e Santos (2007), a equipe de enfermagem ao assistir o nascimento de uma criança com 
malformação congênita, nota sua experiência como estressante, uma vez que é desconfortável, incomoda, pois, e 
permeada por dificuldades, sendo a principal delas mostrar a criança aos pais e aos familiares, principalmente para a 
mãe. Surgindo sentimentos de angustia, raiva, repulsão e frustração que leva ao sofrimento. 

Foi possível observar que os enfermeiros apresentavam dificuldades em realizar a Sistematização da assistência 
de enfermagem (SAE) na pratica, sendo observado a falta de tempo e do número reduzido de profissionais para prestar 
assistência de enfermagem de qualidade. Outra dificuldade observada foi relacionada aos registros de forma completa 
no prontuário do recém-nascido. Tudo isso sinaliza um desafio para enfermagem, pois a escassez desses dados ou a 
realização incompleta dos registos poderá dificultar a assistência de forma individualizada, voltada as reais necessidades 
do neonato (Moreira et al 2012). 

As instituições da saúde, por sua vez devem priorizar a realização do cuidado de enfermagem de qualidade, 
embasada em conhecimentos científicos, e não apenas em quantidade de trabalho produzido. Assim os profissionais de 
enfermagem colocarem em pratica o Processo de Enfermagem (PE), devendo ter como prioridade a busca pela 
qualidade da assistência prestada, mediante pesquisa e atualizações relacionadas a esta metodologia (Duarte e 
Ellensohn 2007). 

Acreditando que a autonomia do profissional de enfermagem só será adquirida quando toda a classe começar a 
utilizar a metodologia cientifica em suas ações, ou seja quando estiver em pratica a sistematização da assistência do 
processo de enfermagem (Cruz et al 2011). 
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E importante salientar a importância do processo de humanização é a filosofia ideal quando incorporada no 
cuidado centrado na família. Porém, os métodos utilizados na pratica ainda não se encontram bem estabelecidos, para 
quem trabalha com famílias em situações de crise em diferentes realidades (Vasconcelos et al 2006). 

Vale ressaltar a importância da atuação da equipe de enfermagem neste momento, pois a mesma, é fundamental 
na prevenção e diagnóstico precoce das complicações para manutenção do conforto do paciente, com observação 
rigorosa, detalhada e sistematizada para melhorias do quadro (Jansen et al 2000). 
  

Considerações Finais 
 

O profissional de enfermagem não está preparado para lidar com a situação, pois o mesmo fica estressado, por 
também ter que inserir no contexto a família que muitas vezes não sabe que a criança possui uma malformação.  

No entanto, é visto a dificuldade que os profissionais da enfermagem apresentam em desenvolver a 
sistematização da assistência de enfermagem, seja por motivos de poucos profissionais, sobrecarga de trabalho e até 
falta de informações acerca do quadro do recém-nascido. É importante que o serviço, contrate mais profissionais e 
qualifique os mesmo para implantarem e desenvolverem a sistematização da assistência com todas as suas etapas para 
que uma assistência de qualidade seja prestada, e que aconteçam capacitações para todos os profissionais do serviço. 

Vale ressaltar a importância do pré-natal, pois é possível a detecção precoce das malformações congênitas, para 
que a gestante seja encaminhada para um serviço especializado, com acompanhamento, exames e parto agendado para 
que possíveis complicações sejam evitadas tanto para a mãe quanto para o neonato.  
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