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The care implemented by the nursing team to newborns 

 

ABSTRACT When born, neonates need to be observed and, if necessary, go to the Neonatal Unit, where they are treated 
properly and remain for a few days until recovery and discharge. The delivery of nursing care to newborns must be 
holistic, offering full assistance, whether premature or not. The objective was to describe the care implemented by the 
nursing professionals to the neonate in the Neonatal Unit. It was a review of the literature, with analysis and description 
of the content addressed. Data collection was carried out between October and March 2017, from the main online 
databases, such as SCIELO and VHL. Used descriptors as: neonatology, newborn, nursing care. They totaled five articles 
at the end of the search. The nursing care required for the well-being of neonates and the importance and essence of 
care make the difference in a qualified and humanized care. Thus, in addition to their daily tasks, such as admission, 
evolution, control of vital signs, hygiene, stimulate breastfeeding, guide parents, promote greater contact between the 
newborn and their parents, among other activities, the nurse must still establish a stable and affectionate relationship 
with their patients. 
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Introdução 
 

A palavra neonatologia vem do grego neo: novo, nato: nascimento e logos: estudo, assim, neonatologia é o ramo 
da ciência dedicada ao estudo dos neonatos (Tragante 2009). É considerado um neonato, um bebê com até 28 dias de 

RESUMO Quando nascidos, os neonatos precisam ficar em observação e se necessário seguem para a Unidade 
Neonatal, onde são tratados da forma adequada, permanecendo por alguns dias até a sua recuperação e alta. O 
modo de realização do cuidado de enfermagem com os recém-nascidos deve ser holístico oferecendo total 
assistência, seja este prematuro ou não. Objetivou-se descrever os cuidados implementados pelos profissionais de 
enfermagem ao neonato na Unidade Neonatal. Este artigo trata-se de uma revisão de literatura, com análise e 
descrição do conteúdo abordado. A coleta dos dados foi realizada entre os meses de outubro e março de 2017, a 
partir das principais bases de dados online, como SCIELO e BVS. Utilizado descritores como: neonatologia, recém-
nascido, cuidados de enfermagem. Totalizaram cinco artigos ao final da busca. Os cuidados de enfermagem 
necessários ao bem-estar dos neonatos e a importância e essência do cuidar fazem a diferença em um cuidado 
qualificado e humanizado. Sendo assim, além de suas tarefas diárias, como admissão, evolução, controle dos sinais 
vitais, higiene, estimular o aleitamento materno, orientar os pais, promover um contato maior entre o recém-
nascido e seus pais, entre outras atividades, o enfermeiro deve ainda estabelecer uma relação estável e de afeto 
com seus pacientes. 
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nascido. Quando nascidos, os neonatos precisam ficar em observação e seguem para a Unidade Neonatal (UN), onde 
são tratados da forma adequada, e permanecem por alguns dias até a sua recuperação e alta (Gallegos-Martinez et al 
2013).   

A Unidade Neonatal é o local onde o neonato, pré-termo, fica hospitalizado, mais especificamente na 
incubadora, por um período indeterminado, para se recuperar do parto e estabilizar seus parâmetros de peso, 
temperatura, frequência cardíaca e respiração. É nesse período que a enfermagem irá atuar para melhorar as condições 
de vida dos neonatos (Silva et al 2012). 

A tecnologia no setor tem sido de grande utilidade na área de neonatologia, pois juntamente com os avanços 
científicos estão vindo maquinários modernos que permitem a estabilidade de crianças que precisam de um suporte, 
assim, os avanços tecnológicos e científicos contribuíram para a redução de taxa de mortalidade e morbidade infantil. 
Alguns neonatos precisam desse suporte por um tempo maior, então a partir daí os mesmos precisam ficar longe dos 
familiares. Baseado nessa separação, os familiares juntamente com a equipe de profissionais precisam estabelecer 
metas para auxiliar no processo de desenvolvimento da criança, ligando cada vez mais sua família a ele e oferecer um 
ambiente com as condições necessárias para sua recuperação (Souza 2011). Pesquisas revelam que a relação de apego 
entre pais e filhos se desenvolve desde a vida intra- uterina da criança e essa ligação e que é fundamental nos momentos 
iniciais da vida pós-natal (Scochi et al 2003). 

Os avanços tecnológicos na assistência ao recém-nascido (RN), proporcionam um cuidado mais qualificado, 
influenciando diretamente nos resultados, e assim, diminuindo gradativamente o índice de mortalidade infantil e 
aumentando as chances de sobrevivência dos mesmos (Dias et al 2016). 

O modo de realização do cuidado de enfermagem com os recém-nascidos deve ser holístico, ou seja, deve 
oferecer total assistência ao recém-nascido (RN), seja ele prematuro ou não, proporcionando ao mesmo, um 
acompanhamento para seu desenvolvimento, fazendo o possível para oferecer a criança, um ambiente adequado, longe 
de qualquer agravante de seu caso e pensando sempre na saúde e no bem-estar do mesmo (Marques e Melo 2011).  

 Sigaud (1996) defende que entre os principais cuidados da enfermagem, estão às atividades que diariamente 
são planejadas com a finalidade de oferecer um maior apoio, conforto e proteção, sendo elas: a tomada de decisões 
precisas e com uma certa agilidade, priorização de necessidades básicas do indivíduo e o planejamento de ideias, 
objetivos e estratégias para o cuidado do RN. Esses ideais são seguidos a partir da sistematização do cuidado, sendo: a 
obtenção de achados e dados do RN, identificação e elaboração de um plano de cuidados e a avaliação desse plano. 
Desse modo, fica claro que os cuidados realizados pelos enfermeiros são de extrema necessidade para os RN e por isso 
cada profissional deve oferecer o melhor de si para ajudar a criança que não sabe narrar sobre o que acontece a ela. É 
de inteira responsabilidade do enfermeiro atividades como: banho, pesagem, orientações sobre aleitamento materno, 
imunização dos RN, proporcionar as necessidades humanas básicas, prevenção de riscos, educação permanente em 
saúde e entre outras atividades (Brasil 2011). 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem e a política de educação permanente em enfermagem 
caminham juntas, visando sempre sistematizar os trabalhos de enfermagem e capacitar os para alcançar melhor 
desempenho e qualidade na assistência de enfermagem (Bottosso e Ormond 2006). 

Como exposto, a enfermagem deve oferecer uma assistência humanizada, a qual deve abranger não só os 
cuidados essenciais da enfermagem em si, como também um olhar diferencial, enquanto prestador de serviços, afim 
de melhorar a qualidade de seu atendimento e recuperação do neonato (Brasil 2004). 

Segundo afirmações, Souza (2011) declara que o estudo mais aprofundado sobre a vida dos RN nos permitiu, 
entender o papel do enfermeiro no ato de cuidar de um neonato, o qual se dá por meio da assistência humanizada 
tanto no relacionamento profissional-paciente, quanto no relacionamento paciente-familiar, pois além dos cuidados 
básicos, o enfermeiro estimular desde a mãe a ter um vínculo maior com seu filho até a fase do aleitamento e orientá-
la quanto as técnicas. Portanto, faz-se necessário que o enfermeiro atue da maneira que lhe é cabível, devido ao fato 
de o mesmo estar lutando com vidas. 

Para tanto, surgiu a seguinte questão norteadora: Quais os cuidados implementados pelos profissionais de 
enfermagem ao neonato na Unidade Neonatal? Desta forma, objetivou-se descrever os achados na literatura sobre os 
cuidados implementados pelos profissionais de enfermagem ao neonato na Unidade Neonatal. 
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Cuidados implementados aos neonatos 
 

Com a finalidade de demonstrar dos resultados encontrados foi elaborado um quadro constando informações 
necessárias para melhor visualização destes achados. 

 
Tabela 1. Análise bibliográfica dos dados encontrados nos artigos utilizados na íntegra. 

Periódico e Ano Título Metodologia Objetivo Principais Resultados 
Revista Latino-
Americana de 
Enfermagem, 
2013 
 

O neonato prematuro 
hospitalizado: significado da 
participação na Unidade 
Neonatal para os pais. 
 

Estudo 
qualitativo 

Identificar e analisar os 
significados que têm a 
participação no cuidado 
do filho prematuro para 
os pais, na UN de um 
hospital de nível 
secundário em San Luis 
de Potosí, México. 

Orientações gerais e 
incentivo aos pais quanto 
aos cuidados com o RN; 
Higiene pessoal do paciente. 

Revista da 
Escola de 
Enfermagem da 
USP, 2011 
 

O processo de trabalho em 
uma Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal 
 

Estudo 
avaliativo com 
abordagem 
qualitativa  
 

Analisar o processo de 
trabalho em uma 
 UTIN, tendo como foco 
principal as relações que 
se 
processam no espaço 
micropolítico da 
produção 
do cuidado. 

Debates e discussões sobre o 
estado de cada paciente com 
a equipe multiprofissional; 
Assistência em 
procedimentos de forma 
quase sempre invasiva; 
Organização e registro. 

Revista de 
Enfermagem do 
Centro-Oeste 
Mineiro, 2016 
 
 

Atuação do Enfermeiro no 
Cuidado ao Recém-nascido: 
Proposta de um novo 
processo de trabalho 
 

Estudo 
transversal e 
descritivo  

Investigar a atuação do 
enfermeiro no cuidado 
ao recém-nascido nas 
unidades neonatais. 
 

Coleta de materiais para 
exames: sangue, urina e 
suabes; preparo e 
administração de 
medicações injetáveis; 
organização e 
gerenciamento da unidade 
neonatal. 

Revista 
Eletrônica de 
Enfermagem, 
2012 
 
 

O cuidado de enfermagem 
ao neonato pré-termo em 
unidade 
neonatal:perspectiva de 
profissionais de enfermagem 

Pesquisa do tipo 
descritivo-
exploratório, de 
natureza 
qualitativa. 

Analisar a práxis 
cuidativa desenvolvida 
pela equipe de 
enfermagem de uma 
Unidade Neonatal ao 
neonato pré-termo. 

Assistência humanizada; 
Exame físico no neonato pré-
termo; Técnicas de oferta de 
oxigênio. 

Revista Latino-
Americana de 
Enfermagem, 
2003 
 

Incentivando o vínculo mãe-
filho em situação de 
prematuridade: as 
intervenções de 
enfermagem no hospital das 
clínicas de Ribeirão Preto 
 

Estudo de relato 
de experiência. 
 

Descrever as ações da 
enfermagem realizadas 
nas unidades neonatais 
de risco de um hospital-
escola de Ribeirão Preto-
USP, no sentido de 
favorecendo o vínculo e 
apego mãe-filho 
prematuro. 

Incentivar o contato pele-a-
pele dos pais com o recém-
nascido; Orientar as mães 
quanto ao estímulo para 
ordenha do leite materno; 
Assistenciar o RN desde a 
admissão até a alta 
hospitalar. 

 
A neonatologia se expandiu junto aos avanços tecnológicos, proporcionando a criação de um setor e 

equipamentos específicos com a finalidade de zelar, cuidar e ainda tratar do crescimento e desenvolvimento das 
crianças recém-nascidas. A criação de tal tecnologia foi essencial para a continuidade das gerações, devido em tempos 
passados, um RN vir a óbito por qualquer fator, ou simplesmente por falta de instrumentos de suporte básicos de vida 
Bottosso e Ormond 2006). 

Atualmente, além da modernização tecnológica, existem técnicas, atualizadas, cabíveis ao enfermeiro, de 
cuidados básicos com as crianças. Foi pensando nisso que a Sistematização da Assistência de Enfermagem, SAE, foi 
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criada. Tinha como objetivo principal organizar e redirecionar os trabalhos da equipe de enfermagem para o 
desenvolvimento do cuidado terapêutico com qualidade ao recém-nascido com a participação da família. É função do 
enfermeiro, manter o bebê sob condições favoráveis e oferecer ao mesmo uma assistência diferenciada e adequada na 
unidade neonatal (Bottosso e Ormond 2006). 

De acordo com Gallegos-Martinez et al (2013), a unidade neonatal é um ambiente no qual os pais dos RN eram 
acometidos por dor, medo e sofrimento ao mesmo tempo em que viam seus filhos sendo bem cuidados por uma equipe 
multiprofissional. Esse medo, dor e sofrimento referido, seria provindo da mistura de sentimentos causados pela 
ausência do mesmo em sua família e o contato, que ainda não era tão frequente, porém era trabalhado, dos familiares 
com o mesmo. Ainda foi relatado que as mães se sentiam fragilizadas por não poder realizar, nem mesmo, a higiene 
pessoal dos seus filhos. Questões como essas, cabem ao enfermeiro à condição de orientar os pais sobre os cuidados 
que devem ser tomados com o RN, além de oferecer apoio aos mesmos, realizando suas tarefas conforme a necessidade 
do paciente. 

Dias et al (2016), relata em seu estudo que as atividades realizadas pela equipe de enfermagem são inúmeras, 
como: coleta de materiais para exames laboratoriais; administração de medicamentos; manutenção de acesso venoso; 
cuidados gerais, alimentação e higiene pessoal; acolhimento e entre outras atividades. Uma atividade essencial para o 
crescimento e desenvolvimento do recém-nascido é o estímulo que deve ser orientado aos pais, ou seja, o contato 
íntimo com eles, onde a enfermagem é responsável por proporcionar esse momento e inclusive ofertar orientações 
gerais quanto ao cuidado com o neonato. 

 Em seu estudo, Marques e Melo (2011), destacam a importância do diálogo entre a equipe, pois se faz necessária 
a troca de informações pertinentes de cada RN para serem avaliados individualmente. O autor ainda afirma que alguns 
profissionais de saúde pecam em seus serviços, apesar de saberem de sua importância. Segundo os mesmos, registros 
de enfermagem, evoluções, registro de identificação do paciente estão sendo preenchidos de forma incorreta ou não 
estão sendo preenchidos, podendo ocasionar problemas graves tanto para o paciente quanto para os próprios 
profissionais. Muitas vezes a execução de procedimento, sendo eles invasivos ou não, se faz necessária, porém, se as 
anotações não forem fidedignas podem prejudicar o recém-nascido. O que reforça a importância do diálogo dos 
profissionais entre si. Deve ser reforçado ainda o diálogo da equipe de saúde com a família do neonato, sendo de 
extrema necessidade para manter os familiares informados de todos os procedimentos. 

Segundo Scochi et al (2003), a equipe de enfermagem precisa ao incentivar o vínculo e apego dos pais com os 
recém-nascidos, pois o ambiente da UTI neonatal não permite que os pais passem muito com seus filhos, podendo 
prejudicar a relação entre eles. 

 Silva et al (2012) afirmam em seu estudo que os profissionais da saúde são focados em suas atividades diárias e 
realizam com dedicação o seu trabalho, porém, alguns profissionais deixam a desejar quanto às relações afetivas com 
os pacientes. Outro ponto falho relatado, é a falta de incentivo dos profissionais de enfermagem para orientar as mães 
quanto ao aleitamento materno. Outros profissionais relataram ainda receio por parte deles em prestar os cuidados 
devidos aos recém-nascidos, principalmente quando são pré-termo, pelo fato de serem frágeis ao extremo, um simples 
gesto pode machucar, dificultando até a realização de alguns procedimentos. Como todos os autores, este descreve 
todos os cuidados de enfermagem necessários ao bem-estar dos neonatos e a importância e essência do cuidar e 
orientar. Dessa maneira, torna-se visível a importância e o papel do enfermeiro em uma unidade neonatal. 
  

Considerações Finais 
 

Diante do exposto, fica claro que a enfermagem oferece ao recém-nascido as condições necessárias para a 
sobrevivência dos mesmos. A função do enfermeiro passa a ser zelar pela vida das crianças, com as quais convivem. No 
decorrer do texto, observamos a modernização das ferramentas utilizadas pelos profissionais de saúde e a maneira 
como cada ferramenta foi utilizada para otimizar o trabalho dos profissionais.  

É importante ressaltar que a medida que o tempo passa, as técnicas de trabalho evoluem. Essa evolução precisa 
ser acompanhada, pois a área da saúde trabalha com vidas e com a perspectiva de que cada ser humano é diferente um 
do outro, em relação ao modo de pensar, agir e em relação à saúde de cada indivíduo.  
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