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Unidade 3 | Saúde do neonato

Pensamos muito em como iniciar esta apresentação, uma vez que se trata de 

tema tão especial. Resolvemos, então, agraciá-lo com uma bela passagem, 

adaptada do texto Nascer – existe vida após o nascimento – do livro Confi-
dências de um recém-nascido, de Carlos Acselrad.

Confiar na natureza significa sentir e entender que gerar não é estar doen-
te, que gerar uma nova vida não é gerar a própria morte e, portanto, é um 
empreendimento que dispensa ajudas, palpites e aperfeiçoamentos. Existem 
vários tipos de nascer, apresentaremos relatos de dois recém-nascidos sobre 
o significado da experiência de seus respectivos nascimentos.

•	 Nascer 1 – Mal eu pus a cabeça para fora de mamãe, cobraram de mim 
que eu respirasse: uma boa respiração, profunda, ruidosa e definitiva, 
que é considerado o sinal de que escapei vivo desta ameaça que é o par-
to. Devo informar aos espectadores que nada me obriga a respirar ime-
diatamente. Não querem saber de hesitação e estão preocupados, antes 
de qualquer coisa, com a própria ansiedade: nasceu vivo? O sinal de 
vida deve ser claro, audível e demonstrativo de que, equivocadamente, 
eu respirei, e sim – ou seja, devo chorar. Perdão, meus amigos, mas não 
tenho motivos: sinto-me bem, interessado e confiante no novo mundo. 
Ah, é? Não tem motivos? Não seja por isso – providenciam prontamente 
um bom motivo, bem convincente. Alguém me pendura de cabeça para 
baixo, segurando meus pés com a mão esquerda enquanto com a direita 
estala três ou quatro palmadas na minha bundinha. As tradicionais, as 
simpáticas, as competentes palmadas... choro, é claro! Alívio geral. Sim, 
penso eu, mas isto é vida? Balançar no ar com impressão de queda imi-
nente, ofuscado pela claridade, com frio, assustado pelos risos e comen-
tários que supõem orgulho pelo trabalho? Acho que essa coreografia – 
da qual faz parte a agressão física – não passa de válvula de escape para 
a ansiedade geral. Será que não poderia ser diferente? 

•	 Nascer 2 – Ainda lá dentro, quando eu começava a arrumar a trouxa para 
sair, escorregando para encaixar a cabeça na pélvis de mamãe, observei 
o silêncio. Minutos depois senti o útero que me empurrava, e escutei 
palavras de encorajamento, sinceras, ditas em tom calmo, transmitindo 
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segurança à mamãe, vindas do fundo dos corações. Passou a cabeça... 
e ninguém me apressa. Tenho tempo de piscar e ver alguma coisa antes 
mesmo de respirar. Pela posição da minha cabeça, a primeira coisa que 
vejo é, com licença da expressão, um belo par de nádegas. Vou rolando 
o corpo até ficar meio de lado, dou um jeito de pôr os ombros de fora 
sem machucar a mamãe. Saio inteiro. Nova surpresa: posso abrir os olhos 
– nada de luzes ofuscantes, brilhantes, mas luzes suaves – as mínimas ne-
cessárias. Respiro admirado, não me penduram, nada de tapas. Alguém 
me pega, me enxuga e me empurra barriga de mamãe acima, deitado 
de bruços. Ela está dizendo aquelas coisas: “Ah! Meu nenenzinho, dei-
xa eu te olhar, vem aqui no colo da mamãe...” Não entendo nada mas 
reconheço a voz, o ritmo e a música das frases. São apenas as primeiras 
experiências de comunicação com a minha mãe: tenho certeza de que, 
para mim e para ela, essas palavras significam exatamente a mesma coi-
sa. Não sei direito por que, mas sinto-me em casa outra vez. Não há o 
que temer, não tenho razão para chorar: esboço um sorriso.

A partir da reflexão a que o texto nos remete, damos inicio às discussões 

desta unidade. Neste tema, abordaremos:

•	 a classificação e as características anatomo-fisiológicas do recém-nascido; 

•	 os cuidados imediatos e mediatos prestados ao recém-nascido a termo; 

•	 a assistência de enfermagem prestada nas principais intercorrências do 

período neonatal.

Glossário

Anatomo-fisiológica
Relativo à anatomia e à 
fisiologia. Anatomia: estuda 
a forma e a estrutura dos 
seres vivos; fisiologia: 
estuda o funcionamento do 
organismo.

Recém-nascido a termo
Criança nascida com 
idade gestacional entre 37 
semanas e 41 semanas e 
seis dias. 

Intercorrência
Situação clínica que ocorre 
como complicação de uma 
doença que aparece no 
curso de sua evolução. 
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Tema 1 | Classificação do recém-
nascido

Objetivo	geral	do	tema	

•	 Apresentar a classificação do recém-nascido de acordo com os 

parâmetros de peso e idade gestacional e a relação entre estes 

dois parâmetros. 

Objetivos	específicos	voltados	para	
o	tema	

Ao final deste tema, você deverá ser capaz de:

1. identificar os parâmetros de classificação do recém-nascido; 

2. classificar o recém-nascido de acordo com os parâmetros de: 

peso, idade gestacional e a relação entre estes.  

Competências	a	serem	desenvolvidas

1. Capacidade de prestar assistência de enfermagem ao recém-nas-

cido e à sua família, de acordo com sua classificação quanto ao 

nascimento.

Mamãe,	cheguei!

Luiza estava grávida há 8 meses e já não aguentava mais aquela situação: 

barrigão pesado, pernas inchadas e dores nas costas... Luiza não via a hora 

de olhar para o seu bebê depois de tantos meses de espera. 

– “Mas quando será que esse menino vem?”, Luiza se perguntava todos os dias.

Até que um dia seu bebê resolveu nascer...

Luiza se lembra como se fosse hoje: era dia da final da Copa do Mundo de 

futebol e a Seleção brasileira tinha acabado de entrar em campo.
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Seu marido já tinha decorado toda a sala da casa com bolas verdes e amare-

las e se encontrava enrolado em uma bandeira brasileira. Quase sem piscar, 

olhava fixamente para a televisão: – “Toca na esquerda... Não, seu perna-de-

pau! Era pra tocar na esquerda!”

Luiza ouvia seu marido torcer de longe, pois estava muito ocupada arru-

mando os últimos detalhes do quarto do seu bebê. Enquanto arrumava, 

pensava: 

– “Vai ser Francisco ou João?”

Luiza lembrava-se de todas as vezes que ela e o marido discutiram a respeito 

do nome do filho. Ela dizia: – “Querido, Francisco é o nome do meu pai!” E 

ele, irredutível, sempre respondia: – “E daí, amor? João era o nome do meu 

avô... Meu filho tem que ser João! Francisco vira Chico... Chiquinho. João é 

nome forte, nome de homem!” E Luiza, mais uma vez, estava rindo sozinha.

Ela dobrava as roupinhas ainda com cheirinho de loja quando, de repente, 

sua bolsa rompeu!

Preocupada, Luiza vai até a sala e chama seu marido: – “Querido, rápido, a 

bolsa estourou!”

Seu marido, que ainda estava vendo o jogo da Seleção, responde sem tirar 

os olhos da telinha: – “Tudo bem, amor, amanhã eu compro outra bolsa 

nova... Olha o gol, olha o gol... Goooooooooool do Brasil! Tô achando que 

a taça é nossa esse ano, amor!” 

Luiza já estava acostumada com seu marido e já sabia como agir. Quando 

o assunto era futebol, ele ficava cego e surdo para tudo que estivesse fora 

da TV. 

Sem alvoroço, Luiza voltou para o quarto do bebê e começou a arrumar as 

coisas: fraldas, roupinhas, manta, sapatinho – vermelho para dar sorte –, 

gorrinho e – “Ai! Uma contração!” 

Luiza repetia para si o que a médica havia lhe falado: – “Depois que a bolsa 

rompe, ainda demora até o bebê sair.” Mas demorava quanto tempo? Luiza 

não queria ter o seu filho no carro! 
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Depois que tudo estava pronto, Luiza pegou as malas e, já abrindo a porta 

de casa para sair, avisou seu marido: – “Querido, estou indo para o hospital. 

Seu filho está nascendo.” Sem entender o que estava acontecendo, ele olha-

va para Luiza, e ela, pacientemente, sorria para ele! 

Demorou alguns segundos, até que ele entendeu: pulou do sofá e, rodando 

pela sala, repetia: –“Meu filho vai nascer! Amor, cadê as chaves do carro? 

Meu filhão... Amor, cadê as malas?” E, para encurtar o assunto, Luiza ape-

nas respondeu: –“Querido, só está faltando você... vamos?”

Luiza estava calma, mas se preocupava com o bebê, e, durante todo o per-

curso até o hospital, ficou quieta, se perguntando: –“Será que ele vai nascer 

bem? Será que vai ser perfeitinho? Será que vai ter os olhos do pai?” Seu ma-

rido, por sua vez, não parava de falar um segundo. Ele estava muito nervoso!

Tudo correu bem no hospital e, para a felicidade de todos, o bebê nasceu 

com muita saúde. Agora só faltava resolver o problema do nome: Francisco 

ou João, eis a questão.

As enfermeiras levaram o bebê para o banho; mamãe e papai esperavam 

ansiosos. 

Luiza passava bem e estava no quarto com seu marido – ele tinha acabado de 

ligar a TV para ver o que ainda restava do jogo de futebol e, para sua surpre-

sa, ainda restava o finzinho do segundo tempo. Ele via a bola de um lado para 

o outro, mas só pensava no seu filho que tinha acabado de nascer! 

–“Nossa! O menino é lindo!”

As enfermeiras o trouxeram no mesmo tempo em que o juiz apitava o fim 

da partida: Brasil pentacampeão! Luiza sorriu para seu marido, que estava 

duplamente feliz!

A enfermeira entrega o bebê à Luiza e pergunta: –“Então, papais, qual vai 

ser o nome desse garotão?” Luiza olha para seu marido e, vendo a felicidade 

do novo pai coruja, responde para a enfermeira: –“João, o nome dele vai ser 

João, como o avô do meu marido!” 

Nesse momento, seu marido para de olhar o filho e, após dar um longo beijo 

no rosto da mulher, completa: –“Francisco... O nome dele é João Francisco!” 
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Ao	nascer	

Um dos primeiros cuidados que a equipe de saúde deve ter ao receber um 

recém-nascido é a classificação deste bebê quanto ao peso, à idade gesta-

cional e a relação entre este dois parâmetros. 

A determinação destes dados é de suma importância, pois a morbidade e a 

mortalidade perinatal estão relacionadas à idade gestacional e ao peso ao 

nascer. Além do que, identificar a classificação do recém-nascido é funda-

mental na adequação do plano assistencial a ser prestado. 

Para você saber mais sobre o 

mundo dos bebês recém-nas-

cidos e aprender as dicas dos 

principais cuidados que eles 

precisam, acesse o site: 

http://guiadobebe.uol.com.br/

recemnasc/index.htm

E navegue à vontade!

Glossário

Morbidade perinatal
Doença ocorrida no período 
de 0 a 28 dias de vida da 
criança.

Mortalidade perinatal 
Morte ocorrida no período 
de 0 a 28 dias de vida da 
criança.

Fonte: www.sxc.hu/photo/513360
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A idade gestacional, o crescimento e a maturidade estão intimamente rela-

cionados, mas não são sinônimos. 

A idade gestacional é o tempo de gestação que o recém-nascido conseguiu 

alcançar. O crescimento fetal corresponde ao crescimento na vida intraute-

rina. Já a maturidade é sua capacidade funcional, ou seja, o grau em que 

os sistemas orgânicos do neonato são capazes de se adaptar às exigências 

da vida extrauterina. Portanto, a idade gestacional relaciona-se mais intima-

mente à maturidade fetal do que o peso ao nascimento.

 

É importante avisar que você vai observar no texto que ora usamos 

o termo recém-nascido, ora usamos neonato. Decidimos apresen-

tar, assim, dessas duas formas, apenas por uma questão de semân-

tica, pois ambos têm o mesmo significado. 

Fatores	que	interferem	no	crescimento	in-
trauterino

O peso no momento do nascimento da criança é o indicador que melhor 

retrata o ocorrido durante a fase fetal. Vários fatores podem influenciar ne-

gativamente o crescimento intrauterino, como: 

•	 uso de fumo, álcool e outras drogas;  

Fonte: www.sxc.hu/photo/497934
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•	 hipertensão arterial, doenças infecciosas e crônicas; 

Fonte: http://www.agenciaminas.mg.gov.br/admin/
fotos/2701200905011DSC_9058ok.jpg

•	 estado nutricional da gestante;

Fonte: www.sxc.hu/photo/462542
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•	 curto intervalo entre os partos (menos de 2 anos); 

•	 elevada paridade (muitos partos); 

•	 idade materna (menos de 19 e mais de 35 anos);

•	 gestação múltipla;

•	 anomalias congênitas. 

OBSERVAÇÃO: Muitos desses fatores têm causas socioeconômicas, ou 

seja, são influenciados pela situação social e econômica das pessoas. De 

acordo com estudos e pesquisas, é possível perceber que mulheres prove-

nientes de classes sociais desprivilegiadas apresentam maiores influências 

negativas na gestação.

Essas influências socioeconômicas ocorrem, principalmente, no que diz respei-

to ao estado nutricional da gestante, à elevada paridade e à idade materna. 

Esses problemas podem ser prevenidos com um bom atendimento por parte 

dos serviços de saúde e controle pré-natal, em que a enfermagem desenvol-

ve um importante papel.  

Classificações	do	recém-nascido	

A classificação do recém-nascido (RN), tanto pelo peso quanto pela idade 

gestacional, é um dos meios mais satisfatórios para prever os riscos de mor-

bimortalidade neonatal.

Essas informações fornecem orientação para o tratamento do neonato, es-

pecialmente os de alto risco. 

As classificações do recém-nascido são estabelecidas da seguinte maneira:

a) De acordo com a com a idade gestacional, a criança pode ser classificada em:

•	 Pré-termo: criança nascida antes de completar 37 semanas de gestação;

•	 A termo: criança nascida entre 37 e 41 semanas e seis dias de gestação;

Glossário

RN
Abreviação utilizada para 
Recém-Nascido.

RNS 
Abreviação utilizada para 
Recém-Nascidos
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•	 Pós-termo: criança nascida com 42 semanas de gestação, ou mais.

b) De acordo com o peso ao nascer:

•	 Extremo baixo peso: menos de 1500g (ou 1,5 kg);

•	 Baixo peso: menos de 2500g (ou 2,5 kg);

•	 Peso adequado: 2500 a 4250g (ou 2,5 kg a 4,250 kg);

•	 Sobrepeso: acima de 4250g (ou 4,250 kg);

Fonte:www.sxc.hu/photo/725870
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Figura 1.1: Bebê com peso adequado.

c) De acordo com a relação peso ao nascimento e idade gestacional: 

•	 Recém-nascido grande para a idade gestacional (GIC)

•	 Recém-nascido adequado para idade gestacional (AIG)

•	 Recém-nascido pequeno para a idade gestacional (PIG)



e-Tec BrasilTema 1 | Classificação do recém-nascido 15

Para estabelecermos se um recém-nascido é grande, pequeno ou adequado 

para a idade gestacional, precisamos colocar no gráfico os dados referentes 

ao peso e ao tempo de gestação. 

•	 Se o ponto de junção destes dois parâmetros (peso e idade gestacional) 

estiver acima do percentil 90 (P90), dizemos que a criança é grande para 

a idade gestacional. 

•	 Se estiver abaixo do percentil 10 (P10), dizemos que a criança é pequena 

para a idade gestacional.

•	 Se estiver entre o percentil 10 e 90, dizemos que a criança é adequada 

para a idade gestacional. Lembrando que a média é o percentil 50 (P50). 

Veja o gráfico abaixo e observe a legenda ao lado, que ilustra na cor azul a 

relação do peso e da idade gestacional de um recém-nascido adequado para 

a idade gestacional (AIG); na cor vermelha, um recém-nascido pequeno para 

a idade gestacional; e, na cor verde, um recém-nascido grande para a idade 

gestacional.
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Figura 1.2: Gráfico utilizado para determinar a relação peso/idade gestacional.
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Atividade	1

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1

Quais são os parâmetros de classificação do recém-nascido? E qual a finali-

dade deste procedimento?  

	
Atividade	2	

Atende ao Objetivo 2 e à Competência 1

Registre no gráfico abaixo os dados dos recém-nascidos, classificando-os 

quanto à relação peso e idade gestacional:

•	 Isabela, nascida com 39 semanas de gestação, pesando 3200g;

•	 Camila, nascida com 38 semanas de gestação, pesando 3850g;

•	 Bernardo, nascido com 37 semanas de gestação, pesando 2000g.
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Atividade	3	

Atende aos Objetivos 1 e 2 e à Competência 1

Marque V ou F nas alternativas abaixo:

( ) De acordo com a idade gestacional, a criança pode ser classificada em 

pré-termo, a termo e pós-termo.

( ) A termo é toda criança nascida antes de completar 37 semanas de ges-

tação, e pós-termo é toda criança nascida com menos de 41 semanas e seis 

dias de gestação.

( ) De acordo com o peso ao nascimento, a criança pode ser classificada em 

extremo baixo peso, baixo peso, peso adequado e sobrepeso.

( ) Pode ser considerado baixo peso aquele recém-nascido com peso infe-

rior a 2500g, e sobrepeso aquele pesando acima de 4250g. 

( ) Se o ponto de junção do peso e idade gestacional estiver registrado no 

gráfico abaixo do P90, dizemos que a criança é GIG, e se estiver acima do P10, 

dizemos que a criança é PIG.

( ) Um registro entre o percentil 10 e 90 indica adequação do peso e da 

idade gestacional. 

Resumo	

Como puderam observar, o recém-nascido pode ser classificado:

•	 De acordo com o peso, a idade gestacional é a relação entre esses dois 

parâmetros;

•	 Em relação à idade, pode ser classificado em: pré-termo, a termo e pós-

termo;

•	 Em relação ao peso, pode ser classificado em: extremo baixo peso, baixo 

peso, peso adequado e sobrepeso;
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•	 De acordo com a relação peso/idade gestacional, pode ser classificado 

em: PIG, AIG e GIG.

Informações	sobre	a	próxima	aula

Agora que vimos a importância da classificação do recém-nascido para a 

adequação de uma assistência de enfermagem, discutiremos o próximo 

tema. Ele trata das características anatomo-fisiológicas do recém-nascido a 

termo e a observação sistematizada. 

Respostas	das	atividades

Atividade 1

Peso, idade gestacional e a relação entre peso e idade gestacional são os parâ-

metros de classificação do recém-nascido. A finalidade de classificar o recém-

nascido consiste em obter subsídios para o plano assistencial prestado aos 

recém-nascidos: a termo, pré-termo ou pós-termo, em suas peculiaridades.

Atividade 2
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Atividade 3

(V) De acordo com a idade gestacional, a criança pode ser classificada em 

pré-termo, a termo e pós-termo.

(F) A termo é toda criança nascida antes de completar 37 semanas de ges-

tação, e pós-termo é toda criança nascida com menos de 41 semanas e seis 

dias de gestação.

(V) De acordo com o peso ao nascimento, a criança pode ser classificada em 

extremo baixo peso, baixo peso, peso adequado e sobrepeso.

(V) Pode ser considerado baixo peso aquele recém-nascido com peso inferior 

a 2500g, e sobrepeso aquele pesando acima de 4250g. 

(F) Se o ponto de junção do peso e idade gestacional estiver registrado no 

gráfico abaixo do P90, dizemos que a criança é GIG, e se estiver acima do P10, 

dizemos que a criança é PIG.

(V) Um registro entre o percentil 10 e 90 indica adequação do peso e da 

idade gestacional. 
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