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RESUMO: 

 

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é um ambiente que envolve 

diversos profissionais para o cuidado de pequenos pacientes graves. O objetivo 

dessa pesquisa foi Apontar como a enfermagem atua na prevenção de lesões na 

pele do recém-nascido prematuro na unidade de terapia intensiva neonatal. De 

acordo com esta afirmação elaborou-se a seguinte questão norteadora: Como o 

enfermeiro atua na prevenção de lesões na pele do recém-nascido prematuro na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal? Utilizando as bases de dados, (BDENF), 

(LILACS), e (SciELO), por meio das palavras-chave: Cuidados de Enfermagem, 

pele, prematuro. Foram encontrados 33 artigos. Após a leitura exaustiva dos títulos e 

resumos, 10 estudos responderam aos critérios de inclusão estabelecidos. 

 

 INTRODUÇÃO 

 

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é um ambiente que envolve 

diversos profissionais para o cuidado de pequenos pacientes graves (ROLIM et al., 

2008).  

De acordo com CUNHA; PROCIANOY (2006), o recém-nascido prematuro 

internado em uma UTIN exige diversos procedimentos para a manutenção da vida, 

como por exemplo, punções venosas, uso de monitores, eletrodos, sondas e etc. 

Estes, aumentam o risco de lesões de pele pela fragilidade em que se apresenta, 

devendo a equipe de enfermagem adotar formas para prevenir este acontecimento.  

Porém, de acordo com ROLIN et al. (2008), infelizmente a pele do recém-

nascido prematuro raramente é o foco da atenção em uma UTIN, pois geralmente a 

preocupação é voltada em sua grande maioria a sistemas vitais. A pele só começa 

despertar preocupações quando já há uma lesão instalada. E estruturar o cuidado 

ao recém-nascido e aplicá-lo é dever do profissional enfermeiro.  

FONTENELE; PAGLIUCA; CARDOSO (2012), afirmam que o foco do 

profissional Enfermeiro no cuidado de pacientes em neonatologia deve ser a pele do 

recém-nascido. Existe muita preocupação em relação à equipe de enfermagem com 

esses cuidados. O processo de cuidar da pele do recém-nascido prematuro, ainda 

mais em uma UTIN deve ser contínuo, prioritário e individualizado. Para garantir uma 
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assistência de enfermagem adequada deve-se atender todas as necessidades 

básicas da criança como nutrição, higiene, drogas essênciais para a manutenção da 

vida, diversos estímulos, mudanças de decúbito, cuidados primordiais com a pele e 

cuidados em geral. 

OBJETIVO: Apontar como a enfermagem atua na prevenção de lesões na pele do 

recém-nascido prematuro na unidade de terapia intensiva neonatal. 

 

METODOLOGIA: Pesquisa desenvolvida nos pressupostos da revisão integrativa da 

literatura. De acordo com Mendes; Silveira; Galvão (2008), para o desenvolvimento 

deste tipo de pesquisa, deve ser percorrido os seguintes passos: estabelecimento da 

hipótese ou questão de pesquisa, amostragem ou busca na literatura, categorização 

dos estudos incluídos na revisão e interpretação dos resultados. 

 

DESENVOLVIMENTO: O critério que leva a defesa deste trabalho tem como 

finalidade atingir as estratégias de prevenção e cuidados com a pele do recém 

nascido na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, sobre a atuação do Enfermeiro 

neste ambiente, fundamentando suas atividades através das medidas adotadas nos 

conceitos de base científica. Durante a busca e leitura de dados diversos artigos 

apontam a prevenção como melhor forma de tratamento. De acordo com esta 

afirmação elaborou-se a seguinte questão norteadora: Como o enfermeiro atua na 

prevenção de lesões na pele do recém-nascido prematuro na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal? Utilizando a internet para acessar as seguintes bases de dados: 

Banco de dados de enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americano, e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), e Scientific Eletronic Library Online (SciELO), por 

meio das palavras-chave: Cuidados de Enfermagem, pele, prematuro. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 A busca dos artigos foi realizada no mês de novembro de 2016, utilizando a 

internet para acessar as seguintes bases de dados: Banco de dados de enfermagem 

(BDENF), Literatura Latino-Americano, e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 



3 

 

 

e Scientific Eletronic Library Online (SciELO), por meio das palavras-chave: 

Cuidados de Enfermagem, pele, prematuro. Os critérios de inclusão adotados foram 

materiais que reportassem direta ou indiretamente a temática, publicados entre os 

anos de 2006 a 2016, no idioma português, desenvolvidos apenas no Brasil. Nas 

bases de dados consultadas LILACS, foram encontrados 33 artigos. Após a leitura 

exaustiva dos títulos e resumos, 10 estudos responderam aos critérios de inclusão 

estabelecidos, destes 14 artigos não responderam aos critérios de inclusão, 09 

foram excluídos por estarem citados em mais de uma base de dados. Portanto, a 

amostra compôs-se de 10 estudos para serem analisados. 
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