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Apresentação

Durante o mês de novembro de 2019, por ocasião do XXIV Congresso Brasileiro de 
Medicina Intensiva (CBMI), realizado na cidade de Fortaleza, surgiu a ideia e a vontade de 
construir esta obra. E, nos dias vindouros, foi formado esse trio de autoras que começaram a 
pensar nos assuntos a serem abordados. Tudo isso foi seguido de muitas reuniões, convites, 
contatos com a editora e muito, muito planejamento. No entanto, desconhecíamos o que o 
ano de 2020 nos reservava.

Em janeiro, era apenas uma notícia, uma nova doença que acometia pessoas do outro 
lado do mundo; em fevereiro, chegou mais perto; em março, a Organização Mundial de Saúde 
declarou situação de pandemia pela COVID-19. E agora, o que fazer? Seguir, é claro! Abril, 
maio, junho... Colaboradores convidados e tudo certo com a editora, mas a vida de todos 
continuava a mudar, cada vez mais! Vieram os outros meses e com eles começamos a receber 
os capítulos. Entre a loucura de plantões, o trabalho remoto e o “novo normal”, o livro foi 
se formando, crescendo e, finalmente, nasceu! Hoje, ele está aqui para que todos possam 
compartilhar de cada palavra e imagem.

Estamos muito felizes de ter finalizado esse desafio e de estar entregando à Enfermagem 
Neonatal Brasileira um conteúdo de qualidade, escrito por enfermeiros para enfermeiros. 
Este livro foi pensado para ser consultado nos dias de plantões, à beira leito, para aquelas 
dúvidas que todos temos diariamente. Por isso, ele está escrito com uma linguagem objetiva 
em formato de perguntas e respostas. Assim, nossa proposta é que ele esteja dentro das 
unidades de terapia intensiva neonatais (UTIN) em todo o país, para ser lido sempre que 
necessário ou até naquele pequeno tempinho de descanso.

Não podemos deixar de mencionar que estão aqui reunidos 76 enfermeiros de todas as 
regiões brasileiras, que aceitaram esse desafio e, brilhantemente, contribuíram com o seu 
conhecimento e com a sua experiência. As próximas páginas estão divididas em 67 capítulos, 
inteiramente dedicados à enfermagem intensivista neonatal e desvelam a realidade do nosso 
Brasil, do nosso Ser Enfermeiro Neonatal. Por esse motivo, esta obra torna-se referência 
para a Certificação Profissional da Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva 
(ABENTI) para Enfermeiros Intensivistas Neonatais.
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Por fim, desejamos uma excelente leitura a todos e reforçamos que nós, enfermeiros, 
precisamos estar sempre nos aprimorando, evoluindo e estudando, para qualificar mais o 
nosso fazer e solidificar a nossa atuação nas equipes multiprofissionais das UTI neonatais. 

“Somente o conhecimento e a prática 
baseada em evidências alicerçarão o respeito 

e a autonomia profissional do enfermeiro.”

As Editoras



Prefácio

A Neo, as enfermeiras e o cuidado...
A Neonatologia é uma ciência relativamente recente, comparada a outras especialidades 

da Medicina. Ironicamente, a história de atenção ao recém-nascido começa, em meados do 
século XIX, com parteiras e obstetras franceses. Em 1878, um funcionário do zoológico de 
Paris, a pedido do obstetra francês Stéphane Tarnier, criou, a partir de uma chocadeira de 
pintos, uma incubadora neonatal que reduziu a mortalidade de prematuros com peso de nas-
cimento menor do que 2.000 gramas de 66% para 38% na Maternité du Paris. 

Outro obstetra parisiense, Pièrre Constant Budin, estendeu o trabalho de Tarnier e, como 
diretor do Pavilion des Debiles – Maternité du Paris, em 1885, fundou uma unidade regionali-
zada de cuidados de prematuros naquela cidade, ideia essa utilizada posteriormente na cria-
ção das casas-show estadunidenses, a partir de 1898. Tais casas eram especializadas em mos-
trar ao público, com ingressos pagos, prematuros sendo cuidados em incubadoras primitivas e 
de modo exibicionista. Existiam em quase todas as grandes feiras de lançamentos de produtos 
norte-americanos, de 1898 a 1939, e uma ficou permanente em Coney Island até 1945. Vistas 
hoje como desumanas e inaceitáveis, essas casas de exibição tornaram possível um esboço de 
regionalização de cuidado mais intensivo de centenas de recém-nascidos prematuros que, de 
outra maneira, não sobreviveriam.

Em 1946, foi publicado o livro Physiology of the Newborn, de Clement Smith, considerado 
o fundador do cuidado científico com o recém-nascido, sendo responsável pela organização 
e criação de um celeiro de neonatologistas de primeira linha que se espalharam pelo mundo. 
Um de seus assistentes, Alexander Schaffer, ao publicar o livro Diseases of the Newborn, em 
1962, com repercussão internacional sem precedentes, cunhou o termo neonatologia para a 
especialidade pediátrica em que atuamos.

Posteriormente, ao declarar que a mortalidade neonatal era inaceitável (60:1.000 nasci-
dos vivos), o congresso americano aumentou significativamente os fundos para a pesquisa na 
área neonatal, através do National Institute of Health, em 1963. A partir de então, rapidamen-
te, avanços ocorreram no suporte respiratório, na fluidoterapia endovenosa, na regulação 
térmica de prematuros e no tratamento da eritroblastose fetal (1964-1970).
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Da ciência básica surgiu o tratamento clínico: Mary Ellen Avery e Jere Mead descreve-
ram a deficiência da substância surfactante como etiologia da Doença da Membrana Hialina; 
William Silvermann mostrou que a manutenção da temperatura corporal neutra diminuía a 
mortalidade de recém-nascidos de muito baixo peso; Virgínia Apgar criou um escore que re-
presentasse a vitalidade neonatal ao nascimento. Os primeiros ventiladores neonatais adap-
tados dos modelos de adultos foram lançados entre 1967 e 1972. Lula Lubchenco introduziu 
o conceito de recém-nascido PIG/AIG/GIG, correlacionando o crescimento intrauterino com a 
idade gestacional e, daí em diante, foi criado tudo o que conhecemos hoje.

Nesse contexto histórico, a enfermagem exerceu um papel fundamental no início do 
desenvolvimento da neonatologia e por toda a sua trajetória. Um artigo escrito pelo pediatra 
Julius Hess, em 1951, nos traz a informação de que os melhores resultados obtidos no cui-
dado aos recém-nascidos prematuros eram alcançados quando enfermeiras bem treinadas 
estavam à frente do serviço como supervisoras. Nesse período, cresceu o incentivo pela es-
pecialização da enfermagem para o cuidado a recém-nascidos prematuros e observa-se, cada 
vez mais, um grande investimento nessa área até os dias atuais, de modo que a enfermagem 
desempenha um papel crucial nos cuidados dos neonatos sadios e doentes.

Nas últimas duas décadas, podemos observar limites menores de viabilidade fetal e 
maior sobrevida dos neonatos enfermos, muito provavelmente consequência dos inúmeros 
avanços no conhecimento e tecnologia na área neonatal, como o advento da corticoterapia 
antenatal, a administração de surfactante exógeno, modernos respiradores neonatais com 
diferentes modalidades de ventilação mecânica, permitindo a personalização na assistência 
ventilatória para cada recém-nascido ou patologia encontrada, aparelhos de fototerapia mais 
efetivos, o reconhecimento da importância da nutrição e dos cuidados com a pele do neona-
to, entre tantos outros.

Diante de tanta inovação e baseando-se que o conhecimento é mutável, faz-se mister 
que o profissional que atua em intensivismo neonatal desenvolva um outro olhar, isto é, além 
da preocupação acerca da sobrevivência do neonato criticamente enfermo, deve estar atento 
a todos os detalhes que propiciem a melhor qualidade de vida futura para esse paciente. Para 
alcançarmos esse objetivo, é fundamental a constante atualização científica.

Certamente, uma publicação como a do livro Intensivismo Neonatal: O que Todo 
Enfermeiro Deve Saber, idealizada por enfermeiras que dominam conceitos pedagógicos e 
entendem a importância de metodologias ativas na geração do conhecimento, somadas a 
um competente corpo de autores e autoras, enfermeiros assistenciais de diferentes centros 
de tratamento do território nacional, trazem um material de qualidade ímpar. Ao passarmos 
os olhos no sumário da obra, fica nítido que esse compêndio associa diversidade de assun-
tos com a indispensável prática clínica, diária, exercitada no atendimento de pacientes pelos 
autores dos capítulos. Um material a ser consultado de maneira segura, rápida, à beira do 
leito e com rigor científico é uma preciosidade e contribuirá para que os profissionais possam 
prestar serviços de melhor qualidade.

Dr. Leandro Meirelles Nunes
Médico Pediatra e Neonatologista

Mestre e Doutor em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Professor Adjunto do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRGS

Chefe da Unidade de Alojamento Conjunto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)
Preceptor da Residência Médica em Pediatria e Neonatologia do HCPA



Prefácio

Palavras do coração, o começo desta obra...
Não tenho palavras para descrever o quanto me sinto feliz por fazer parte de um 

momento como esse, escrever este texto sobre um livro que tem como tema central o 
Intensivismo Neonatal e vem para selar esse ano doido de 2020. Quando fiz o projeto para 
o livro Intensivismo Pediátrico: O que todo Enfermeiro deve saber e sugeri para a Alessandra 
Vaccari fazer um igual de Neonatologia, jamais imaginei que estaria aqui vivendo esse mo-
mento pandêmico.

Acredito que o conhecimento pode nos levar a outros níveis, que uma enfermeira que 
tenha embasamento científico associado à experiência profissional pode ganhar o mundo 
e, principalmente, salvar vidas e minimizar o sofrimento dos pacientes e seus familiares. 
Estamos todos os dias dentro das unidades de terapia intensiva (UTI) cuidando de bebês e 
crianças, como não amar o que fazemos e como não estudarmos para sabermos o que esta-
mos fazendo?

A ideia deste livro é ser prático e objetivo, ele foi escrito de uma maneira diferente, sem 
textos maçantes, mas sim com perguntas e respostas. E essas perguntas vieram de profissio-
nais da beira leito, de pessoas que vivem na UTI neonatal. Nada como um livro para enfer-
meiros neonatais escrito por enfermeiros neonatais. Quando eu e Alessandra conversamos 
sobre o livro, me lembro de ter dito para ela: “Precisa ser escrito por enfermeiros que estão 
trabalhando dentro de uma UTI neonatal, eles são os que sabem quais são as maiores dúvidas 
e eles possuem as maiores e melhores experiências”. 

Acompanhei a construção desde o esboço do sumário até a entrega do seu último capí-
tulo. O entrosamento das organizadoras, agregado ao interesse e à disponibilidade dos seus 
colaboradores, deram origem a este livro único e inédito, a especificidade dos cuidados re-
alizados dentro das UTI Neonatais do Brasil sobressai nestas páginas, descomplicando o que 
muitos (assim como eu) acreditam: que o mundo neonatal é complicado.

Mas, antes de finalizar este pequeno texto cheio de felicidade, não posso deixar de des-
tacar o amor que os enfermeiros neonatais sentem pelos seus pacientes; eles se dedicam, cui-
dam, afagam os filhos de estranhos como se fossem seus, esquecem seus “bebês” por bebês 
que não lhes pertencem, deixam os filhos em casa para dar colo para bebês desconhecidos... 
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que gesto mais lindo do que segurar a mãozinha de um bebê para mostrar que tem alguém 
ali, ao lado dele? Enfim, para cuidar de bebês e crianças, sentir amor é fundamental! E amor 
por esses bebês, as três organizadoras deste livro possuem de sobra. Sem falar na experiência 
e no conhecimento científico sobre esses seres em evolução.

Parabéns, gurias, tarefa dada e cumprida com excelência!
Aos leitores, só me resta dizer: divirtam-se, degustem este livro absorvendo todo o co-

nhecimento que ele oferece, leve para dentro da sua UTI, compartilhe ele com os colegas, 
amasse as suas folhas de tanto folhear… Enfim, adquirir conhecimento nos permite qualificar 
o nosso cuidado. Amor já temos, precisamos saber por que fazemos o que fazemos!

Bons estudos!

Enfermeira Mestra Sabrina dos Santos Pinheiro
Enfermeira Titulada em Terapia Intensiva Pediátrica pela  

Associação Brasileira de Enfermagem em Terapia Intensiva (ABENTI)
Mestra em Saúde da Criança e do Adolescente
Membro do Departamento de Enfermagem da  

Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) – Gestão 2020-21
Enfermeira Assistencial da UTI Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)



Prefácio

2020 – Ano da enfermagem intensivista
Olá, querido leitor!
Quando você decide ler uma obra, é comum que a sua expectativa seja elevada para 

atender uma necessidade de conhecimento ou para deliciar sua mente com uma leitura 
agradável e de alta qualidade. Reunir esses dois fatores em um livro só não é fácil. Pois bem, 
este livro Intensivismo Neonatal – O que Todo Enfermeiro Deve Saber foi construído de uma 
maneira tão especial que você encontrará isso com Maestria.

Vamos provar isso para vocês:
 � 67 capítulos em 492 páginas ;
 � 76 autores dos capítulos abrangendo todas as regiões do país;
 � Livro em formato perguntas e respostas;
 � Escrito por enfermeiros assistenciais para enfermeiros à beira leito, focado na prática 

e cuidados de enfermagem.
Para os enfermeiros intensivistas neonatais, poderá ser usado como livro de cabeceira para 

os plantões difíceis; para educadores em várias esferas, garantindo que a sua aplicabilidade, 
trará maior segurança nos cuidados prestados aos nossos pequeninos pacientes.

Criado no decorrer de 2020, um ano de muitos desafios para a enfermagem mundial, esse 
livro tem ainda um sabor de competência e respeito a todos os envolvidos no cuidado. Falando 
nisso, que ano surpreendente esse, né? Ano em que pudemos colocar de maneira inquestionável 
o quanto a Enfermagem Intensiva é essencial para a população. Fomos colocados à prova de 
modo intensivo com relação a cuidado, conhecimento, resiliência e inteligência emocional. E é 
isso que nos define, os enfermeiros intensivistas colocam o cuidado ao outro como premissa de 
vida e trabalho. Saímos mais fortalecidos enquanto categoria profissional, mas ainda teremos 
muitas lutas e conquistas a realizar nas nossas vidas profissionais e pessoais.

A Associação Brasileira de Enfermagem em Terapia Intensiva (ABENTI), que representa 
os enfermeiros de Terapia Intensiva Neonatal do país, tem o desafio de levar conhecimento 
para esses profissionais em território nacional. E esta obra é um marco para a Enfermagem 
Intensiva Neonatal.
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Nossa gratidão à autora Alessandra Vaccari, que além de muita experiência na beira do 
leito, agrega  anualmente para titulação de novos enfermeiros em Terapia Intensiva Neonatal, 
que junto com as autoras Silvani Herber e Fernanda Araujo Rodrigues se dedicaram para esse 
desafio de organizar um livro em meio a uma pandemia; vocês são incríveis. E elas escolheram 
cada colaborador com muito critério e respeito, parabéns a todos eles.

A você, querido leitor, que ao experienciar esta obra, vai poder utilizar do melhor da 
produção científica neonatal.

Excelente leitura!

Enfermeira Mestra Widlani Sousa Montenegro
Presidente ABENTI 2019/2020

Vice-Presidente ABENTI 2021/2022

Professora Doutora Renata Andrea Pietro P. Viana
Presidente do Departamento de Enfermagem AMIB 2020/2021
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1Atenção Pré-Natal e Desfechos Neonatais

1

1. Quais são os elementos fundamentais para a qualidade da atenção pré-natal?
A atenção pré-natal (PN) pode repercutir de maneira significativa na saúde do neonato. 
Fato que torna fundamental o (re)conhecimento dos elementos que contribuem para a 
qualificação do cuidado nesse período, a fim de promover a saúde e prevenir desfechos 
neonatais negativos.
Ao seguir paradigmas sólidos, com base em evidências científicas, durante o pré-natal, 
a(o) enfermeira(o) contribui com a redução de complicações neonatais e, consequente-
mente, para a prevenção dos óbitos por causas potencialmente evitáveis. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) defende que todas as gestantes e os recém-
-nascidos recebam cuidados de qualidade durante a gestação, o parto e o período pós-
-natal imediato.1 Está comprovado que o uso de práticas baseadas em evidências no 
cuidado pré-natal pode salvar vidas.1 Logo, a atitude de se manter atualizada(o) e aplicar 
as melhores evidências científicas na assistência é um dos fatores que podem contribuir 
na qualificação do PN. Além disso, a qualidade do PN poderá ser garantida por meio de:1

1. Cuidados pré-natais de grupo, considerando o contexto em que a gestante/família 
está inserida;

2. Intervenções com base nas comunidades para melhorar a comunicação e o apoio;
3. Inclusão de componentes de delegação de tarefas na prestação de cuidados pré-

-natal,1,2 por exemplo, entre os agentes de saúde leigos, enfermeiras(os), enfermeiras 
(os) obstetras e médicos;

4. Definição de um calendário de contatos pré-natais, mínimo de oito consultas/conta-
tos, durante o acompanhamento da gestante/família;

5. Realização de intervenções nutricionais como: educação em saúde sobre alimenta-
ção saudável e atividade física; suplementação oral diária de ferro e ácido fólico, com 
30 mg a 60 mg de ferro elementar e 400 µg (0,4 mg) de ácido fólico para as gestantes. 
Aplicam-se para a prevenção do quadro de anemia e infecção puerperal das mães, 
do baixo peso ao nascer e, do parto prematuro. E, ainda, restrição da ingestão de 
cafeína, para evitar o risco de aborto espontâneo e recém-nascidos com baixo peso 
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ao nascer, sobretudo para as mulheres que usualmente apresentam elevada ingestão 
diária, mais de 300 mg por dia;

6. Avaliação materna integralizada, periódica e apurada, considerando-se aspectos físi-
cos, emocionais, econômicos, culturais e sociais;

7. Avaliação do feto por meio de uma ecografia anterior a 24ª semana de gestação (eco-
grafia precoce) para: estimar a idade gestacional; favorecer a detecção de anomalias 
fetais e de gravidezes múltiplas; reduzir a indução do trabalho de parto para gesta-
ções pós-termo; e, qualificar a experiência gestatória da mulher.

8. Oferta de intervenções baseadas em evidências científicas para todos os sintomas 
fisiológicos comuns na gestação.

2. Quais são os componentes da atenção pré-natal essenciais para a garantia do 
nascimento seguro e adequados desfechos neonatais?
Apesar do progresso na redução da mortalidade, convivemos no Brasil com números 
elevados de mortes maternas e de recém-nascidos, consideradas evitáveis por adequada 
atenção ao PN, parto e nascimento. Neste sentido, têm sido direcionados esforços para 
redução dos resultados adversos para as mulheres e recém-nascidos como a utilização 
oportuna dos serviços de saúde e o atendimento ao parto realizado por profissionais 
qualificados, que têm aumentado nos países em desenvolvimento.3

Contudo, nesse cenário se evidenciam problemas com a qualidade dos serviços, os quais 
refletem várias situações e condições: a infraestrutura e os suprimentos disponíveis; o 
gerenciamento; os recursos humanos munidos de conhecimento, habilidades e capaci-
dade técnica para atender a gestação e o parto fisiológico; os processos sociais e cul-
turais. E, ainda, o fato de a qualidade prever: a assistência com práticas (de rotina e 
emergência) baseadas em evidências; os sistemas de informações fidedignos para ágil e 
oportuna emissão de informações de alerta e que permitam mecanismos de revisão e 
auditoria; e, os sistemas de referência funcional entre os níveis de atenção de uma rede.3

Nesse contexto, é possível destacar características da qualidade dos serviços de saúde, e 
assim também para os maternos e infantis, tomando como referência as suas definições 
operacionais na assistência à saúde, elencados pela OMS4 (Quadro 1.1).
Segundo o Ministério da Saúde,5 os princípios assistenciais da linha de cuidado perinatal, 
essenciais para o nascimento seguro e para o ótimo desfecho neonatal, são:

 – Qualidade, integralidade, resolutividade e continuidade do cuidado com responsabili-
zação até que os problemas estejam plenamente resolvidos.

 – Promoção de vínculo entre o profissional e o usuário do sistema de saúde, com estrei-
tamento da confiança e da corresponsabilidade, com incentivo ao autocuidado, bem 
como para o reconhecimento dos riscos.

 – Ações práticas para a promoção integral da saúde e prevenção dos agravos, ultrapas-
sando o atendimento exclusivo às demandas pontuais.

 – Integração entre a rede de saúde com os demais setores de assistência e desenvolvi-
mento social para a melhoria das condições de vida da família.

 – Acolhimento com priorização para todas as gestantes e recém-nascidos com inter-
corrências e/ou em trabalho de parto. Após acolher, deve-se avaliar e assisti-los em 
qualquer ponto da rede de saúde no qual a atenção foi buscada. Na avaliação, deve-se 
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concluir pela necessidade de realização de tratamentos, encaminhamentos para inter-
nação ou transferência para serviço de maior complexidade, sempre que necessário, 
evitando-se a peregrinação de gestantes e mães com recém-nascidos.

 – Abordagem de risco é a garantia para a atenção oportuna e adequada, de modo ime-
diato e continuado, sem perda de oportunidade de ação da saúde.

 – Vigilância à saúde do recém-nascido é a postura ativa do serviço em assumir situações 
de maior risco, com o objetivo de minimização dos danos e implementação de acom-
panhamento adequado. É geralmente dirigida para pessoas com maior vulnerabilidade 
e, a partir da qual, são desencadeadas ações estratégicas como a busca ativa.

3. Quais são os principais riscos que a atenção pré-natal de má qualidade ofere-
ce ao neonato?
Apesar da reconhecida relevância da atenção pré-natal para a saúde materna e infan-
til, dados epidemiológicos demonstram fragilidade da qualidade desse cuidado, como a 
incidência de sífilis na gestação e das complicações da hipertensão arterial gestacional, 
entre outras condições que, se não diagnosticadas e tratadas adequadamente, podem 
desencadear consequências indesejáveis para mãe e filho. Estes e outros eventos gesta-
cionais, com graus variados de sequelas, podem ser determinantes para morbimortalida-
de de recém-nascidos6 e se relacionam com a qualidade da atenção à saúde.
A atuação de profissionais de saúde com formação consistente, trabalhando de modo 
interdisciplinar, com compartilhamento de informações entre os diferentes níveis de 
atenção à saúde, tem sido associada à redução sustentada da mortalidade materna e 
neonatal, com melhoria na qualidade do atendimento.7 Enquanto a prestação desrespei-
tosa/abusiva/coercitiva de serviços por profissionais de saúde, mesmo que considerados 
qualificados, resulta em má qualidade real ou percebida do atendimento, estando direta 
e indiretamente associada a resultados adversos maternos e neonatais.8 Assim, a qua-
lidade da assistência abrange tanto os aspectos técnicos como o cuidado respeitoso no 
atendimento das necessidades de saúde da população. 

Quadro 1.1. Características da qualidade da assistência à saúde e suas definições operacionais 
segundo a Organização Mundial de Saúde, 2006

Característica Definição

Segura Oferta de assistência à saúde que minimize riscos e danos aos usuários, incluindo a 
prevenção de lesões evitáveis e reduzindo erros médicos.

Eficaz Fornecimento de serviços baseados em conhecimento científico e diretrizes baseadas em 
evidência.

Oportuna Redução dos atrasos na prestação/recebimento de assistência médica (e à saúde).

Eficiente Prestação de cuidados de saúde de maneira a maximizar o uso de recursos e evitar o 
desperdício.

Equitativa Prestação de cuidados de saúde que não variam em qualidade na dependência 
das características pessoais como sexo, raça, etnia, localização geográfica ou status 
socioeconômico.

Aceitável e 
centrada na pessoa

Disponibilização de cuidados que considerem as preferências e aspirações do usuário dos 
serviços e a cultura de sua comunidade.

Fonte: OMS (2006)4 (tradução das autoras).
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Todas as gestantes devem ser avaliadas adequadamente no pré-natal, com a identifica-
ção das suas necessidades de cuidado e potencialidades, e de encaminhamento a outro 
nível de atenção à saúde, se pertinente à situação. Assim, quando indicado, a decisão 
de encaminhar deve ser tomada sem demora, seguindo um plano preestabelecido que 
pode ser implementado a qualquer momento. Na atenção à saúde que prima pela qua-
lidade, há registro fidedigno das avaliações e condutas, com troca de informações e 
feedback entre os membros de uma mesma equipe e entre as equipes dos diferentes 
níveis de saúde.7

É fundamental conhecer as condições maternas na gestação para planejar a assistência 
neonatal de modo a prevenir complicações adicionais e antecipar cuidados e tratamen-
tos que diminuirão os riscos envolvidos em tais condições. Assim, a seguir são citadas 
algumas condições e eventos que devem ser identificados e acompanhados no pré-natal, 
uma vez que representam riscos ao recém-nascido.9,10

1. Deficiência nutricional: o déficit de ingestão calórica e proteica interfere na sínte-
se de DNA nos primeiros meses de gestação, por consequência, pode interferir no 
desenvolvimento fetal, podendo ocasionar o abortamento. Na desnutrição materna 
grave e persistente, ocorre a restrição de crescimento fetal e, cerebral inadequado, 
bem como crescimento intrauterino abaixo do esperado para a idade gestacional, o 
que se caracteriza como um recém-nascido pequeno para a idade gestacional (PIG).

2. Sangramento: esse, no período pré-natal, pode ocorrer de forma crônica ou aguda, 
como resultado de múltiplos fatores que envolvem as condições placentárias ou ute-
rinas e/ou alterações do cordão umbilical. Quando o sangramento ocorre durante o 
primeiro e o segundo trimestres, há grande probabilidade de ocorrer aborto. Quando 
se dá no terceiro semestre, está geralmente associado à má implantação da placenta 
no útero, como no caso de placenta prévia (implantação baixa anormal da placenta, 
com cobertura completa ou parcial do óstio interno do colo uterino) ou descolamen-
to prematuro de placenta. O sangramento, no terceiro trimestre, resulta na deficiên-
cia das trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico em nível placentário, com conse-
quente asfixia fetal, o que pode desencadear sequelas irreversíveis ao feto, também 
colocando em risco a mãe. 

3. Diabetes gestacional: nessa condição, ocorre um desequilíbrio na produção de insu-
lina pelo pâncreas materno em relação às demandas metabólicas, com consequen-
te hiperglicemia, principalmente após o segundo trimestre. Os efeitos no feto são 
o aumento na incidência de anomalias congênitas (neurológicas, cardíacas, renais e 
gastrointestinais), além da diminuição do crescimento cerebral e aumento do cresci-
mento fetal (recém-nascido grande para a idade gestacional – GIG). Ao nascimento, 
ocorre hipoglicemia no recém-nascido, visto que, devido à hiperglicemia materna, o 
pâncreas do feto desenvolve elevada produção de insulina para metabolizar as altas 
taxas de glicose recebidas via placenta. Ao nascer, o volume de glicose placentário 
cessa, porém, a produção de insulina se mantém elevada, o que causa a hipoglice-
mia. A alta concentração de glicose e a elevada produção de cortisol da mãe causam 
diminuição na produção de surfactante pulmonar fetal. Portanto, além da hipoglice-
mia, os recém-nascidos tendem a desenvolver síndrome de desconforto respiratório 
devido à menor maturação pulmonar. 

4. Hipertensão na gestação: ocorre durante a gestação com a elevação da pressão 
arterial, geralmente nas últimas dez semanas de gestação e até 48 horas após o 
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parto. As repercussões no feto geralmente se relacionam à diminuição da perfusão 
da placenta, o que se caracteriza como uma insuficiência placentária. Assim, pode-se 
observar retardo do crescimento intrauterino, o baixo peso ao nascer e o parto pre-
maturo. Em razão de o útero se tornar um ambiente hostil ao feto, frequentemente 
há necessidade de interromper a gestação por meio de cesárea, gerando também a 
relação-problema com os nascimentos prematuros e as complicações relacionadas à 
prematuridade. 

5. Infecções: gestantes com infecções não identificadas e/ou não tratadas adequada-
mente poderão ter aumentada a morbidade e mortalidade fetal. No contexto de uma 
unidade de terapia intensiva (UTI), muitas consequências neonatais podem ser identi-
ficadas. Estas, com certa frequência, remetem a sorologias maternas não colhidas ou 
resultados não adequadamente interpretados para o direcionamento das interven-
ções, além da desvalorização dos sinais e sintomas manifestados durante a gestação. 
Entre elas, citam-se: nascimento prematuro; malformações; problemas cardíacos; 
distúrbios respiratórios; microcefalia; hidrocefalia; convulsões; meningite; anemia; 
restrição de crescimento; alterações ósseas; e doença hepática. Em alguns casos, a 
hospitalização do concepto não chegará a ocorrer, devido aborto ou óbito fetal. 

6. Parto prematuro: quando o nascimento ocorre antes de 37 semanas de gestação, 
mesmo na ausência de um ou mais fatores desencadeantes bem definidos. Contudo, 
são conhecidos fatores de risco que devem ser identificados no pré-natal como: hi-
pertensão arterial; infecções maternas; história de partos prematuros prévios; diabe-
tes; doença cardíaca; doença renal; anomalia uterina; placenta prévia; descolamento 
prematuro de placenta; uso abusivo de cigarros; álcool e drogas ilícitas; bem como, 
a má nutrição. No nascimento prematuro, principalmente anterior à 32ª semana, os 
riscos de complicações são mais frequentes, citam-se: os problemas respiratórios de-
correntes da imaturidade pulmonar; e, o risco de sangramento intraventricular em 
virtude da fragilidade dos capilares cerebrais e da grande irrigação cerebral. Também 
haverá maior risco de infecção em decorrência da imaturidade do sistema imunoló-
gico e da pele. 

7. Parto pós-termo: quando a gravidez se prolonga para além de 42 semanas, a placen-
ta não mantém adequadamente sua função de fornecimento de nutrientes e promo-
ção de trocas gasosas. Isso desencadeará falência do crescimento fetal, desidratação, 
redução da gordura subcutânea, pele descamativa e enrugada, hipoglicemia, hipóxia 
com estresse e eliminação de mecônio. Aqui se adicionam o risco de aspiração de 
mecônio e suas complicações. 

8. Uso de substâncias e drogas ilícitas: nesse contexto, a gestante demanda atenção 
qualificada para seu bem-estar e segurança, bem como do concepto. O álcool au-
menta o risco de danos neurológicos ao neonato, baixo peso e síndrome alcoólica 
fetal. Já o tabaco resulta em menor perfusão da placenta e do útero, com redução 
da oxigenação fetal, causando: o parto prematuro; baixo peso ao nascer; maior risco 
de morte súbita; e anormalidades neurológicas de desenvolvimento. A cocaína é 
associada a parto prematuro, restrição de crescimento intrauterino e distúrbios de 
comportamento. A heroína causa dependência, também aumenta o risco de parto 
prematuro e restrição no crescimento intrauterino, além da síndrome de abstinência 
neonatal. Alguns pacientes não chegarão a ser atendidos em unidade neonatal em 
virtude do aborto espontâneo. 
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9. Distúrbios da glândula tireoide da mãe: o hipotireoidismo e o hipertireoidismo 
estão associados ao risco de aborto espontâneo. O hipertireoidismo tem sido relacio-
nado ao parto prematuro, restrição de crescimento intrauterino; e o hipotireoidismo 
no neonato decorrente do uso materno de medicamento antitireoidiano durante a 
gestação. Já o hipotireoidismo é relacionado ao déficit de desenvolvimento neuroló-
gico no período neonatal e elevação do risco de ocorrência das anomalias congênitas. 
Entretanto, o tratamento adequado durante a gestação reduz as complicações fetais. 

10.  Restrição de crescimento intrauterino: tal restrição geralmente inicia-se já no pri-
meiro trimestre de gestação, afetando órgãos e sistemas. Entre as causas, estão as 
anomalias congênitas e infecções. Essa condição favorece asfixia que facilita a aspira-
ção de mecônio, com consequente pneumonite química e persistência da hiperten-
são pulmonar, que é característica da circulação fetal, o que tem repercussão na ven-
tilação/perfusão do recém-nascido. Também se observam instabilidade térmica, po-
licitemia, hipocalcemia e hipoglicemia em neonatos que apresentam essa condição.

11.  Desmame precoce: no cuidado pré-natal, há oportunidade de identificar demandas 
relacionadas às informações, crenças, experiência prévia e inseguranças maternas, 
que poderão diminuir a possibilidade de sucesso no aleitamento materno, sobretudo 
se ocorrer o nascimento de um neonato que demande hospitalização. O desmame 
precoce priva o neonato de um alimento completo para as suas necessidades nutri-
cionais, que tem sido associado a maiores níveis de inteligência, menor frequência de 
doenças infecciosas e alergias. Além disso, o aleitamento materno tem impacto no 
vínculo mãe-filho, na redução de custos para a família e resultados positivos para a 
saúde da mulher.

Portanto, verificou-se que a atenção pré-natal de baixa qualidade pode se relacionar a 
maiores índices de mortalidade, bem como a um maior quantitativo de neonatos que 
demandarão intervenções imediatas ao nascimento para facilitar sua adaptação à vida 
extrauterina, bem como assistência especializada em unidade de terapia intensiva ne-
onatal. A prevenção e o manejo eficazes das condições na atenção pré-natal reduzirão 
significativamente riscos para recém-nascidos e suas mães. 

4. Quais elementos da história pré-natal assumem relevância no processo de in-
vestigação e identificação dos problemas do neonato internado em unidade 
de intensivismo neonatal?
Ao cuidar do neonato internado na unidade de intensivismo neonatal, é relevante que a(o) 
enfermeira(o) investigue principalmente os seguintes elementos da história pré-natal:
1. A estimativa da idade gestacional (IG), baseada na data da última menstruação (DUM), 

quando houver, e na Ecografia. A IG é o indicador mais próximo da avaliação de risco 
de morbidade, mortalidade e sequelas no neonato;

2. A classificação do risco obstétrico;
3. Número de consultas pré-natais;
4. Hábitos de vida como tabagismo, etilismo, uso de drogas ilícitas, uso de medicamen-

tos e alimentação;
5. Histórico de exames laboratoriais e complementares maternos, bem como os seus 

resultados;
6. História materna de doenças/infecções prévias ou desenvolvidas durante a gestação;
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7. Complicações maternas e/ou fetais no período gestacional, trabalho de parto e 
nascimento;

8. Registro de agravos psíquicos;
9. Aspectos maternos/familiares sociais, econômicos, culturais e religiosos, segundo as 

particularidades pertinentes a cada situação.

5. Quais diagnósticos de enfermagem relacionados ao pré-natal podem ser esta-
belecidos no cuidado ao neonato na unidade de intensivismo?
Existem diferentes Sistemas de Linguagem Padronizada em Enfermagem. Aqui será 
mencionada a Classificação de Diagnósticos de Enfermagem da NANDA International 
(NANDA-I), que define o Diagnóstico de Enfermagem como um julgamento clínico sobre 
uma resposta humana às condições de saúde e de processos de vida, ou a uma vulnera-
bilidade a essa resposta. O diagnóstico constitui a base para a seleção de intervenções 
que visam resultados que são de responsabilidade do enfermeiro.11

Como o cuidado ao recém-nascido deve contemplar mãe e família, a seguir são apresen-
tados alguns diagnósticos de enfermagem que podem ser propostos, a partir da coleta 
de dados e do raciocínio clínico, considerando-se a individualidade dos clientes avaliados:
1. “Comportamento de saúde propenso a riscos”, quando há uma capacidade prejudi-

cada de modificar o estilo de vida e/ou as ações de modo a melhorar o nível de bem-
-estar. Esse diagnóstico é direcionado à mãe e família;

2. No que se refere à amamentação, alguns fenômenos podem ser nomeados como 
“Produção insuficiente de leite” e “Amamentação ineficaz”, o que abrange mãe e 
filho. Contudo, também se pode observar uma resposta desejável como “Disposi-
ção para amamentação melhorada”. Nomear tal resposta tem o intuito de estabele-
cer intervenções que favoreçam e fortaleçam essa resposta, tornando-a ainda mais 
evidente;

3. “Padrão ineficaz de alimentação do lactente” trata de capacidade prejudicada de um 
lactente de sugar ou de coordenar a resposta sucção-deglutição, resultando na nutri-
ção oral inadequada para as necessidades metabólicas. Descreve uma situação que 
demanda atenção diferenciada em relação aos diagnósticos mencionados no item 
anterior: deve ser considerada uma situação mais grave e que pode demandar inter-
venção multidisciplinar;

4. “Risco de glicemia instável” é um fenômeno que descreve o contexto do neonato 
prematuro, com restrição de crescimento intrauterino, bem como o filho de mãe 
diabética;

5. Os diagnósticos “risco de hiperbilirrubinemia neonatal” e “hiperbilirrubinemia neo-
natal” são fenômenos frequentes. O acompanhamento visa proteger o neonato de 
uma condição grave como a encefalopatia hiperbilirrubinêmica, denominada tam-
bém de kernicterus;

6. “Motilidade gastrintestinal disfuncional” é um fenômeno de enfermagem que des-
creve a resposta humana do neonato prematuro ou daqueles que vivenciam asfixia 
ao nascimento, bem como defeitos de fechamento da parede abdominal, como gas-
trosquise e onfalocele;

7. Como os distúrbios respiratórios são eventos frequentes em unidade de internação 
neonatal, é premente estar atento aos diagnósticos “desobstrução ineficaz de vias 
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aéreas” e “padrão respiratório ineficaz”. Caso eles se instalem e não sejam priorizados 
cuidados para amenizá-los ou resolvê-los, os mecanismos compensatórios do neona-
to podem se esvair. Então, ocorrerão fenômenos mais graves como “troca de gases 
prejudicada” e “ventilação espontânea prejudicada”. Os prematuros extremos, por 
exemplo, que passam por longos períodos de internação e uso de suporte ventilató-
rio com oxigênio, são propensos à “resposta disfuncional ao desmame ventilatório”;

8. Como mencionado anteriormente, a família e o neonato são indissociáveis na pers-
pectiva do enfermeiro neonatal. Assim, fenômenos que se relacionam à parentali-
dade devem ser avaliados e nomeados para direcionar o cuidado de enfermagem 
à garantia de experiência significativa e segura. Alguns deles são: “risco de vínculo 
prejudicado”, “risco de processo perinatológico ineficaz” e, quando o fenômeno está 
instalado, “processo perinatológico ineficaz”. Conforme citado anteriormente, um 
diagnóstico como “disposição para processo perinatológico melhorado” descreve fe-
nômeno a ser estimulado e fortalecido; 

9. O recém-nascido prematuro é propenso a “risco de comportamento desorganizado 
do lactente” e “comportamento desorganizado do lactente”, o que demanda por in-
tervenções neuroprotetoras, com o intuito de favorecer seu desenvolvimento e mo-
dulação das respostas comportamentais e fisiológicas. Também está sujeito a “risco 
de desenvolvimento atrasado”; 

10. Outro fenômeno de enfermagem que pode ser identificado é a “síndrome de absti-
nência neonatal”, que se trata de um conjunto de sintomas de abstinência observa-
dos em recém-nascidos como resultado de exposição no período pré-natal a subs-
tâncias aditivas ou em consequência de controle farmacológico da dor no pós-natal; 

11. Em decorrência das complicações decorrentes da prematuridade, como a imaturida-
de de inúmeros sistemas orgânicos, bem como as implicações da própria hospitaliza-
ção que demandam uso de substâncias e dispositivos, os seguintes fenômenos tam-
bém são pertinentes a esse contexto: “risco de infecção”, “risco de aspiração”, “risco 
de integridade da pele prejudica”, “integridade da pele prejudicada”, “dor aguda” e 
“dor crônica”;

12. “Termorregulação ineficaz” descreve as flutuações de temperatura, enquanto “hipo-
termia” e “hipertermia” descrevem fenômenos bem estabelecidos. 
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