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1. RESUMO 

 Com o aumento das lesões de pele em RNs em tal cenário, nota-se a 

necessidade do uso e a propagação de escalas de avaliação de risco para lesão a fim 

de fundamentar os profissionais para um cuidado mais eficiente. Nos EUA, existe a 

Neonatal Skin Condition Score (NSCS) usada desde 2004, validada no Brasil em 

2014. Objetivo: avaliar o uso de escalas de avaliação de risco para lesão de pele de 

RNs na literatura científica. Metodologia: estudo de pesquisa bibliográfica em artigos 

nacionais e internacionais de 2011 a 2017. Resultados preliminares: verifica-se a 

necessidade de estudos que demonstrem a abrangência da utilização das escalas de 

avaliação de risco para lesões de pele em RN e sua eficácia. 

 Palavras-chave: Neonatologia, lesão de pele, cuidados de enfermagem, 

enfermagem, escala, recém-nascido. 

2. INTRODUÇÃO 

 As lesões de peles são comuns tanto em recém-nascidos sadios quanto aos 

que necessitam de assistência hospitalar e consequente internação em unidades 

especializadas. A imaturidade dos sistemas, associado à ruptura da pele expõe o 

neonato a infecções localizadas, sequelas, cicatrizes e sepse 1,2. 

 A pele é um órgão sensorial que possui diversas funções fundamentais para 

que o neonato sobreviva 2. Constitui ao nascimento, 13 % da superfície corporal do 

bebê, e qualquer alteração implicará em alteração no desenvolvimento de suas 

funções. 1, 2 

 Cuidados e procedimentos necessários em ambiente hospitalar expõe a pele 

fina e sensível do Recém Nascido (RN) à fatores de risco, como os citados pela North 

American Nursing Diagnosis Association International, sendo a radiação, contenção, 

imobilizações físicas, pressão, distermias, secreções, adesivos que extraem pêlos, 

umidade, excreções, extremos de idade e medicações 2, cateteres, sondas, eletrodos 

e punções 1.   

 Para que o cuidado de neonatos acometidos por lesões seja adequado, faz-se 

necessário o conhecimento baseado em evidência, pois requer do profissional tomada 

de decisão rápida, intervenção eficaz e atitude objetiva1. O planejamento deve estar 

pautado no cuidado individualizado, seguro, humanizado, contínuo, criterioso, 



dinâmico e imediato com o propósito de manter, promover ou recuperar a integridade 

da pele ao reputar aspectos fisiológicos, da assistência e ambientais.2 

 Estudos publicados em 2017 mostram dados internacionais que evidenciam 

uma prevalência de 0,47% a 27% de lesão por pressão na população pediátrica, mas, 

atenta para a necessidade de estudos específicos no período neonatal visto que RNs 

pré-termo são considerados população de risco para o desenvolvimento desse tipo de 

lesão3. 

 A utilização de escalas confiáveis e fidedignas fundamenta técnica e 

cientificamente a enfermagem para prestar um cuidado diligente para uma melhor 

qualidade da assistência, favorece a implementação do cuidado com ferramentas de 

avaliação e técnicas. O uso de escalas na área da saúde é importante e bem 

valorizada 4. 

3. OBJETIVOS  

 Identificar o uso das escalas de avaliação de risco para lesão de pele em RNs 

encontradas na literatura científica. 

4. METODOLOGIA 

 Trata-se de pesquisa bibliográfica nas bases de dados BVS, SciELO, 

DeCS/MeSH, LILACS e MEDLINE. Com os seguintes descritores: Enfermagem 

neonatal, pele, escala Neonatal Nursing, skin, scale, Enfermería Neonatal, piel; e 

palavras-chave: Neonatologia, lesão de pele, cuidados de enfermagem, enfermagem, 

escala, recém-nascido de 2011 a 2017. Nos critérios de inclusão: idiomas português, 

inglês e espanhol. Critérios de exclusão: o acesso indisponível na íntegra, artigos ou 

trabalhos científicos anteriores á 2010.  

5. DESENVOLVIMENTO 

 Analisando a literatura nota-se que os primeiros artigos selecionados enfatizam 

que as lesões de pele exigem dos profissionais, conhecimento e uniformização dos 

registros. As pesquisas e estudos mostram a tentativa da atenuação da problemática 

através da utilização das escalas e sua eficiência. Nos EUA usavam a escala NSCS 

desde 2004 e o Brasil em 2014 fez a tradução e a validação mostrando-se um 

instrumento confiável e claro. Em Portugal, foi traduzida e validade a escala NSRAS. 

Na literatura há diversos instrumentos para a avaliação da pele de neonatos, cabendo 

a cada instituição optar por usá-las conforme a disponibilidade e preceitos. No Brasil 



vê-se a disponibilidade da escala ECPRN, tradução da NSCS com estudo fortemente 

favorável da sua prática, além da Braden Q que avalia o risco de lesão por pressão 

de 21 dias a 18 anos. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 As escalas são instrumentos relevantes, práticos que fundamentam 

tecnicamente a enfermagem. Devem ser usadas em conjunto com o exame físico e  

auxiliam na detecção precoce de lesões e a evolução das mesmas. Os autores estão 

analisando a utilização das seguintes escalas: Braden Q, NSCS ou ECPRN e a 

NSRAS. Até o momento a literatura científica evidencia a importância dos 

instrumentos e sua utilização.  
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