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1. RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivos descrever o perfil sócio-demográfico das 

puérperas, a adesão ao acompanhamento pré-natal e os cuidados gerais 

dispensados por elas aos recém-nascidos (RN) assistidos por uma unidade do 

Programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) da cidade de Araxá-MG. Trata-se 

de uma pesquisa de campo de caráter descritiva, analítica de abordagem 

quantitativa, realizada entre julho e setembro de 2012. A proposta de pesquisa 

obedeceu todos os preceitos da ética em pesquisa com seres humanos, de acordo 

com as diretrizes da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Os dados 

foram levantados por meio de uma entrevista semi-estruturada dirigida as puérperas. 

As entrevistas foram realizadas nos domicílios das puérperas, residentes na área de 

abrangência do Programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) do setor norte do 

município de Araxá (MG). Das 20 puérperas assistidas pelo ESF, somente 15 

aceitaram participar da pesquisa. Verificou-se que as puérperas participantes deste 

estudo tinham idade entre 18 e 35 anos, com idade média de 27 anos; com ensino 

médio incompleto; e renda familiar de meio a 2 salários mínimos; sendo a maioria 

(53%) primíparas. A totalidade das entrevistadas alegou ter comparecido a todas as 

consultadas do acompanhamento pré-natal, mas apenas 53% alegaram ter 

participado dos grupos de orientação a gestante e cuidados com o RN promovidos 

pelo ESF. A maioria das entrevistadas (99,9%) informou ter concebido por parto 

cesariano. Todos os RN nasceram a termo, sendo que nenhum deles foi 

considerado de baixo peso ao nascer. Foi verificado que 53% das entrevistadas 

usaram exclusivamente leite materno e cerca de 40% alegou fazer uma 

complementação ao leite materno. Todas entrevistadas alegaram despender 

procedimentos adequados de higiene corporal ao RN, sendo que 86% adotam o 

banho de sol com rotina de cuidado. Quanto à higiene bucal, somente 60% das 

entrevistadas alegaram dispensá-la adequadamente aos RN. Em relação aos 

cuidados com o coto umbilical, verificou-se que cerca da metade das entrevistadas 

realizam os cuidados adequados, sendo que 53% alegou utilizar produtos não 

recomendados para tal fim. Todos os RN tinham feito o teste do pezinho e estavam 

com o esquema vacinal atualizado. Os resultados desta pesquisa permite reforçar a 

importância do ESF na atenção básica a saúde na realização de ações de promoção 

à saúde, tais como os grupos de orientação a gestantes e cuidados aos RN. No 
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entanto, verificou-se a necessidade de reforçar alguns aspectos relativos a este 

cuidado, tais como a importância da higiene bucal e o adequado cuidado com coto 

umbilical. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O cuidado com a saúde do recém-nascido (RN) tem importância fundamental para a 

redução da mortalidade infantil, que ainda é elevada no Brasil. É na primeira semana 

de vida, em especial no primeiro dia de vida, que se concentram as mortes infantis 

no país (representando 25%) (BRASIL, 2005). 

O período neonatal é um momento de grande vulnerabilidade por concentrar riscos 

biológicos, ambientais, socioeconômicos e culturais, havendo necessidade de 

cuidados especiais, com atuação oportuna, integral e qualificada de proteção social 

e de saúde, direitos reconhecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

(BRASIL, 2011). 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) a maior parte das mortes de RNs 

é causada por infecção. Quando a higiene é deficiente, os RNs podem ser 

infectados por bactérias ou outros organismos que podem causar infecções graves 

da pele, cordão umbilical, pulmões, sistema gastrointestinal, cérebro ou sangue. 

Portanto, evitar infecção é fundamental para o cuidado ao RN (BECK, 2004). 

Os programas e políticas de saúde infantil só recentemente começaram a incidir 

sobre os problemas específicos dos RNs, pois além da mortalidade, preocupa a falta 

de continuidade do cuidado prestado no hospital, no cuidado observado no domicílio 

e na comunidade, visando à qualidade de vida das crianças, para possibilitar que 

cresçam e desenvolvam harmoniosamente todo seu potencial. É nesse período que 

mais ocorrem situações que envolvem mãe e bebê, como as dificuldades na 

amamentação (seja por problemas com a pega e a posição, seja pelas crenças 

populares que influenciam essa prática), os cuidados com o coto umbilical e a 

higiene (LEANDRO, CHRISTOFFEL, 2011). 

Os cuidados com os RNs devem ser orientados às mães através de grupos 

educativos e consultas durante o pré-natal, assim como no período de assistência 

hospitalar para o parto com a finalidade de minimizar as dificuldades que a mãe 

enfrenta no cuidado ao RN. 
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A Equipe de Saúde da Família tem importante papel na promoção à saúde da 

criança e na prevenção de doenças prevalentes neste ciclo de vida. Além do 

acompanhamento do pré-natal, grupo de gestantes e puericultura, a ESF realiza a 

visita domiciliar na primeira semana de vida do recém-nascido em casa, oferecendo 

apoio à família, facilitando a prática da amamentação e reduzindo as dificuldades no 

cuidado da criança (LEANDRO, CHRISTOFFEL, 2011). 

De acordo com o Programa de Assistência à Saúde da Criança (OMS), o agente de 

saúde deve realizar visita domiciliar ao recém-nascido em até 48 horas após seu 

nascimento, com o objetivo de fazer várias orientações aos pais e cuidadores sobre 

aleitamento materno, vacinação, entre outros. O enfermeiro deve visitar e realizar 

consulta de enfermagem nos primeiros 28 (vinte e oito) dias de vida do RN. Estas 

ações constituem-se em estratégias importantes porque a mortalidade neonatal 

(entre 0 e 27 dias de vida), representa de 60 a 70% da mortalidade infantil e, 

portanto, requerem maior atenção à saúde do RN (BRASIL, 2005). 

A visita domiciliar é uma estratégia que promove maior interação com a comunidade, 

permitindo ao profissional supervisionar melhor a implementação dos cuidados das 

mães ao recém-nascido que foram orientados durante a gravidez (PAIVA et al., 1989). 

A visita domiciliar é uma ferramenta que pode ser utilizada para estabelecer uma 

aproximação entre famílias e profissionais de saúde na ESF (LEANDRO, 

CHRISTOFFEL, 2011). 

De acordo com Boehs (1990), “o RN ao nascer é um ser com muitas 

potencialidades, no entanto, diferentemente de outras espécies ele necessita de 

cuidados por tempo muito prolongado. Sua vida depende, portanto, daqueles que 

cuidam, fazendo-nos pensar no que influencia este cuidado (p.22) ”. 

Portanto, este estudo tem como objetivos descrever o perfil sócio-demográfico das 

puérperas, a adesão ao acompanhamento pré-natal e os cuidados gerais 

dispensados por elas aos recém-nascidos (RN) assistidos por uma unidade do 

Programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) da cidade de Araxá-MG.  

Além disso, espera-se que este trabalho venha subsidiar a prática de profissionais 

de saúde para a abordagem educativa às gestantes e mães quanto à maneira 

apropriada de cuidar do RN, pois, apesar das orientações efetuadas na alta 

hospitalar, cursos de gestantes, ou mesmo transmitidas de geração para geração, 

podem não ser suficientes, gerando dúvidas, inseguranças e práticas inadequadas 
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no cuidado que vêm repercutir negativamente nos indicadores de mortalidade 

neonatal e infantil no país. 

 

3. OBJETIVOS 

 Objetivo geral 

 Analisar como estão sendo realizados os cuidados gerais dos recém-nascidos 

(RN) assistidos por uma unidade do Programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

da cidade de Araxá-MG. 

  Objetivos específicos 

• Descrever o perfil do sócio-demográfico do cuidador dos RN; 

• Verificar a realização de pré-natal, número de consultas e tipo de parto; 

• Conhecer o estado nutricional do RN ao identificar peso e estatura; 

• Identificar os cuidados ao RN em relação à higiene corporal, coto umbilical, 

pele; vacinação, nutrição; 

• Verificar se o cuidador recebeu orientações de profissionais da saúde sobre 

os cuidados com o recém-nascido; 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de campo de caráter descritiva, analítica de abordagem 

quantitativa. O estudo foi realizado na área de abrangência do Programa Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) do setor norte do município de Araxá (MG) em 2012. Os 

critérios de inclusão para participação do estudo formam: ter idade acima de 18 

anos, ser mãe ou cuidador de RN residentes no setor norte do município de Araxá.  

As entrevistas foram realizadas nos domicílios das puérperas com até 28 dias de 

vida, nascidos nos meses de julho, agosto e setembro de 2012 que concordaram  

em participar da pesquisa mediante da assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa foi composta por cerca de 20 puérperas da cidade de Araxá-MG. O 

instrumento de coleta de dados escolhido foi um questionário composto por 

questões predominantemente fechado sócio demográfico e questões envolvendo os 

cuidados dos recém-nascidos. As participantes foram esclarecidas sobre a proposta 
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da pesquisa, objetivos, caráter voluntário e sigiloso. Após a assinatura do termo de 

consentimento foi iniciada a coleta de dados com a aplicação do questionário. 

Houve um trabalho individualizado de esclarecimento de questões que voluntário 

teve sobre os cuidados dos recém-nascidos. A coleta de dados foi iniciada após 

autorização da gestora municipal de saúde de Araxá e do Colegiado de Ética em 

Pesquisa do UNIARAXÁ. O projeto seguiu as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos do Conselho Nacional 

de Saúde (Resolução 196/96) e incorpora em seu contexto os quatro referenciais da 

bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Os dados foram 

posteriormente tabulados, analisados em estatística descritiva com auxílio do 

programa estatístico Instat. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de coleta de dados foram identificadas 20 puérperas. Após visita 

domiciliar para esclarecimento da proposta da pesquisa, 15 puérperas consentiram 

em participar. Durante as entrevista foi observado que 67 % dos RN usam chupeta e 

60% utilizam mamadeira, indicando alto índice desmame. Esse índice está alto 

devido que as mães por vaidade querem manter corpo em forma, por isso elas 

desmama os RN dentro dos 10 dias de vida com medo de ter alterações no seu 

corpo, mas elas esquecem que o leite materno e essencial para desenvolvimento 

para RN. Em um estudo relata sobre esse assunto, (NEIVA et al.,2003) verificaram 

que o desmame precoce pode levar à ruptura do desenvolvimento motor-oral 

adequado, que podem provocar alterações na postura e força  prejudicando assim 

as funções de mastigação, deglutição, respiração e articulação dos sons da fala. A 

falta da sucção fisiológica ao peito pode interferir muito desenvolvimento motor-oral, 

possibilitando a instalação de má oclusão, respiração oral e alteração motora-oral. 

Outro estudo relacionado aleitamento materno, (Straub, 1961 apud NEIVA et al., 

NEIVA et al.,20032003 ) observou que leite artificial pode interferi na função da 

mastigação do RN, como na sucção e deglutição pode levar algumas alterações na 

musculatura orofacial, na postura de repouso dos lábios e da língua, alterações na 

formação da arcada dentária e alterações no palato. Nesta perspectiva podemos no 

gráfico 1, que 53% usa exclusivamente leite materno relatando que os 06 primeiros 

meses o leite é fundamental para criança para seu desenvolvimento. Enquanto 40 % 
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usa uma complementação dizendo que o leite não está sustentando a criança e 

utiliza o Leite em pó, 7% usa leite de vaca relatam que e saudável a criança. 

 

Gráfico 1. Distribuição dos recém-nascidos quanto à alimentação. Araxá, MG, 2012. 

No gráfico 2, pode verificar-se 86% das mães adotam como rotina de cuidados com 

o RN o banho de sol durante a parte da manhã para fortalecer os ossos da criança 

cerca de 5 a 15 minutos e os 13% não coloca relatam que a criança e pequena não 

pode fica exposta ao sol. 

 

Gráfico 2. Frequência dos recém-nascidos que tomam banho de sol. Araxá, MG, 

2012. 

No gráfico 3 verifica-se que 40% fazem higiene bucal e 60 % não realizam a higiene, 

relatando que não tem tempo e não acha necessário por enquanto fazer a higiene, 

devido que o RN não possuir dentes, alimentação dele e somente leite. 
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Gráfico 3. Higiene Oral. Araxá, MG, 2012. 

No gráfico 4 estão os resultados referentes aos produtos utilizados para 

higienizar o coto umbilical. Entre as entrevistadas, 47% utiliza álcool, 70% e 53% 

utilizam outros tipos de produtos, sendo citados o azeite e o mertiolate, entre 

outros. Pode se notar que as mães, apesar de receberem orientações dos 

médicos e enfermeiros, ainda possuem um medo ao cuidar dos seus recém-

nascidos, nas entrevistas pode verificar que a maior dificuldade que elas 

possuem são os 7 primeiros dias de vida do RN, devidos ao coto umbilical que a 

maioria tem medo de machucar a criança e possui varias crenças sobre os 

cuidados para cicatrização do coto. Uma das entrevistas relatou que estava 

usando azeite no umbigo do RN e que isso seria um bom meio para cicatrizar 

sem que a criança sinta dor. Em uma pesquisa realizada no Sul do Brasil 

(ISERHARDI et al.,2009), como mesma abordagem com uma amostra de 10 

puérpuras evidenciou que 90% relatam que não sabem como cuidar dos bebês, 

por se sentirem em inseguras com o coto umbilical e acabam pedindo ajuda as 

avós que tenham habilidades com cuidados com banho e coto umbilical. Muitas 

vezes estas utilizam banha de galinha para cicatrização do coto umbilical. 

Observou-se que as pessoas ainda possuem crenças com relação a cuidado 

umbilical expondo a criança em risco de infecção. 
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Gráfico 4. Produto utilizado para fazer limpeza do coto umbilical. Araxá, MG, 2012. 

No gráfico 5 refere-se as respostas sobre os produtos utilizados na limpeza do coto 

umbilical. Entre as entrevistadas, 66% utiliza cotonetes e 33% utiliza gazes. 

 

Gráfico 5. Produtos utilizados na limpeza. 

Em relação às vacinas (BCG e hepatite b) e teste pezinho todos bebes avaliados 

dentro dos 28 dias estavam com cartão de vacinas atualizados feito o teste do 

pezinho que e direito de todo RN fazer.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados desta pesquisa permite reforçar a importância do ESF na atenção 

básica a saúde na realização de ações de promoção à saúde. Nota-se que as 

puérpuras não participam de grupos de gestantes isso desfavorecem um pouco, o 

grupo podem a transmitir a elas conhecimentos sobre cuidar dos RN. Há 
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necessidade realizar campanhas sobre pré-natal e grupos de gestantes focadas em 

como maneiras adequadas de cuidar dos RN. Assim podemos organizar um 

planejamento de um trabalho sobre orientação individualizada às mães ou cuidados 

baseado nas dificuldades identificadas e falhas que elas possam ter. 
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