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Tema 3 | Cuidados imediatos presta-
dos ao recém-nascido 

Objetivo geral do tema

•	 Instrumentalizar	o	aluno	para	conhecer	os	cuidados	imediatos	

com	o	recém-nascido.	

Objetivos específicos voltados para 
o conteúdo

Ao	final	desta	aula,	você	deverá	ser	capaz	de:

1.	 identificar	a	função	dos	materiais	a	serem	separados	antes	do	

parto;

2.	 avaliar	a	vitalidade	do	recém-nascido	através	do	escore	de		

Apgar;

3.	 reconhecer	o	procedimento	de	desobstrução	das	vias	aéreas	su-

periores	do	recém-nascido;	

4.	 reconhecer	o	procedimento	de	evitar	o	resfriamento	e	promo-

ver	o	aquecimento	do	recém-nascido;

5.	 reconhecer	o	procedimento	de	curativo	do	cordão	umbilical;

6.	 aplicar	o	cuidado	imediato	de	identificação	do	recém-nascido;

7.	 estabelecer	a	importância	da	aplicação	do	colírio	de	prata	1%	e	

de	vitamina	K	no	recém-nascido;	

8.	 identificar	as	partes	do	corpo	do	recém-nascido	onde	é	aplicado	

cada	cuidado	imediato.

Competência a ser desenvolvida

Ao	final	desta	aula,	você	deverá	ser	capaz	de	identificar	os	cuida-

dos	imediatos	prestados	ao	recém-nascido.
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Antes de nascer

Você	se	 lembra	de	quando	estava	ainda	

no	aconchego	da	barriga	da	mamãe?	Di-

fícil	 lembrar,	não	é?	Mas	esteja	certo	de	

que,	 naquele	 momento,	 sua	 mãe	 e	 os	

profissionais	de	saúde	já	estavam	cuidan-

do	 do	 seu	 bem-estar,	 na	 fase	 chamada	

pré-natal.	

Este	tema	estudará	todos	os	cuidados	que	

se	 deve	 ter	 com	 o	 bebê	 imediatamente	

após	o	nascimento,	 isto	é,	nas	primeiras	

horas	de	vida.	Portanto,	vamos	estudar	os	

chamados	cuidados	imediatos.	

Antes	dos	cuidados	imediatos,	falaremos	sobre	como	a	sala	de	parto	deve	

estar	preparada	para	receber	o	bebê.	

Para	você,	como	técnico	de	enfermagem,	o	estudo	deste	tema	será	muito	im-

portante,	porque	lhe	oferecerá	instrumentos	para	cuidar	do	recém-nascido.	

Preparando o território para a chegada do 
bebê!

Quando	um	bebê	sai	da	barriga	da	mamãe,	o	ambiente	dele	muda	muito.	

Imagine	só:	na	barriga	da	mamãe,	o	bebê	estava	 imerso	em	um	líquido	

que	tinha	temperatura	ideal	para	ele.	Quando	sai,	a	temperatura	do	lado	

de	fora	é	mais	fria.	Então,	para	o	recém-nascido	não	perder	muito	calor	

para	o	ambiente,	 a	 sala	do	parto	 tem	que	estar	 com	uma	 temperatura	

entre	24	e	27°C.

Só	com	relação	à	temperatura	 já	deu	para	perceber	como	o	ambiente	do	

bebê	muda	bastante	quando	ele	sai	do	útero,	não	é	mesmo?	Então,	temos	

que	preparar	a	sala	de	parto	de	forma	que	o	recém-nascido	sinta	o	mínimo	

possível	essas	mudanças	(Figura 3.1).	Além	da	temperatura	regulada,	a	sala	

de	parto	deve	ter:

•	 um	tamanho	mínimo	de	20m²;

Fonte:	www.sxc.hu/photo/963183
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•	 uma	iluminação	homogênea;

•	 um	relógio	de	parede	para	controlar	o	horário	do	nascimento	e	avaliar	

a	vitalidade	do	recém-nascido	(a	Avaliação	de	Apgar	será	explicada	logo	

adiante);

•	 rede	elétrica	universal	com	tomadas	de	110	e	220	Volts	(V);

•	 rede	de	oxigênio;

•	 rede	de	ar	comprimido.	

Iluminação	homogênea

Rede	de	oxigênio

Rede	de	ar	comprimido

Rede	elétrica	universal

(tomadas	de	110V	e	220V)

Temperatura	do	ar:	24	–	27ºC

Tamanho	mínimo	da	sala:	20m2

Fonte:	http://urutau.proderj.rj.gov.br/imprensa_imagens/EditaImprensa/
fotos/1_29012009parto_07.jpg

Fonte:	www.sxc.hu/photo/38746

A
na

	L
ab

at
e

Figura 3.1: Características e materiais necessários à sala de parto.
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Bem,	a	sala	já	está	pronta.	Agora	vamos	ver	os	materiais	e	equipamentos	

(Figura 3.2)	que	já	precisam	estar	preparados	para	o	momento	do	nasci-

mento	do	bebê:

•	 berço	aquecido	e/ou	incubadora,	para	colocar	o	bebê;

•	 campos	aquecidos,	para	enrolar	o	bebê;

•	 mesa	auxiliar	contendo	tinta	própria	para	impressão	plantar;

•	 álcool	70%,	para	fazer	o	curativo	do	coto	umbilical;

•	 nitrato	de	prata	1%	(protegido	da	luz)	para	instilar	no	olho	do	bebê;	

•	 luvas	para	realizar	os	procedimentos;

•	 vitamina	K,	para	administrar	no	bebê;

•	 seringa	com	agulha	para	administrar	a	vitamina	K;

•	 estetoscópio	para	auscultar	o	bebê;

•	 bulbo	(pera	de	aspiração);

•	 pulseiras	para	identificação	do	recém-nascido.

Todos	os	itens	da	lista	verificados?	É	importante	ver	se	todos	os	materiais	e	

equipamentos	estão	funcionando	corretamente.

Fonte:	www.sxc.hu/photo/194015

K
ev
in
	N
ie
ls
en

Fonte:	www.sxc.hu/photo/229091

A
nd

ris
	K
ov
ác
s

(a)	Berço	aquecido,	Incubadora (b)	Colírio	de	Nitrato	de	Prata	1%
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/398188
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/913793

(d)	Seringa	com	agulha

A
lfo

ns
o	
Ro

m
er
o

Fonte:	www.sxc.hu/photo/381869

(e)	Estetoscópio

Fonte:	www.sxc.hu/photo/193970

(f)	Algodão

Fonte:	www.sxc.hu/photo/138033
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(g)	Pulseira	de	identificação	no	pé	e	na	mão

Figura 3.2: Alguns materiais e equipamentos necessários no momento do parto.

Atividade 1 

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1

Na	coluna	da	esquerda,	estão	listados	os	materiais	que	devem	ser	separados	

antes	do	nascimento	do	bebê.	Na	lista	da	direita,	coloque	os	números	destes	

materiais,	de	acordo	com	a	função	que	possuem.	
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(1) campos aquecidos (   ) fazer o curativo do coto umbilical

(2) estetoscópio (   ) instilar no olho do bebê

(3) pulseiras para identificação (   ) auscultar o bebê

(4) nitrato de prata 1% (   ) enrolar o bebê

(5) álcool 70% (   ) identificar o bebê

O bebê chegou! O que fazer?

Ah,	 se	 o	 recém-nascido	 falasse...	 Reclamaria	muito!	 Nove	meses	 de	 vida	

tranquila.	E	logo	que	sai	da	barriga	da	mamãe,	é	um	tal	de	gente	segurando	

ele	em	pé,	deitado,	de	cabeça	para	baixo,	colocando	um	monte	de	aparelhi-

nhos	para	medir,	dando	injeção...ufa!	Isso	tudo	é	feito	porque	é	necessário	

verificar	 se	o	 recém-nascido	está	 com	a	 saúde	perfeita.	 Esta	 verificação	é	

feita	através	dos	chamados	cuidados	imediatos.	Vamos	a	eles?

Avaliação da vitalidade do recém-nascido

Os	 cinco	primeiros	minutos	da	 vida	do	 recém-nascido	 são	 realmente	 agi-

tados.	Precisamos	observar	algumas	características	para	saber	se	está	tudo	

bem	com	ele.	Isso	se	chama	avaliação da vitalidade do recém-nascido.	Essa	
avaliação	é	feita	pelo	Escore	de	Apgar.	Mas	o	que	é	isso?	Bem,	é	o	seguinte:	

o	escore	de	Apgar	consiste	em	uma	lista	de	cinco	sinais	que	devem	ser	medi-

dos	no	recém-nascido	no	1º	e	no	5º	minuto	de	vida.	Os	sinais	são:

•	 frequência	cardíaca.

•	 esforço	respiratório.

•	 tono	muscular.

•	 irritabilidade	reflexa.

•	 cor.

Cada	um	destes	cinco	sinais	pode	ter	 respostas	diferentes	 (Tabela 3.1).	E	
cada	uma	dessas	respostas	corresponde	a	uma	nota	–	0,	1	ou	2.	Ao	final,	

o	 recém-nascido	 recebeu	 cinco	notas	de	0	 a	2,	 que	devem	 ser	 somadas.	
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Agora,	vamos	ver	se	o	bebê	está	com	a	saúde	boa,	ou	seja,	se	tem	uma	boa	

vitalidade?	Se	a	nota	for	maior	que	7,	 indica	que	o	bebê	possui	uma	boa	

vitalidade;	se	a	nota	for	menor	que	7,	o	bebê	demanda	alguns	cuidados,	

como	a	monitorização	constante.	Deu	para	perceber	quanta	atenção	é	pre-

ciso	ter?	Cinco	minutos	passam	voando...

Tabela 3.1: Itens que compõem a Avaliação de Apgar e seus valores para 
situação de normalidade.

SINAL NOTA

0 1 2

frequência cardíaca ausente menor que 100 maior que 100

esforço respiratório ausente irregular bom choro

tono muscular flácido alguma flexão movimentos ativos

irritabilidade reflexa 
(cateter nasal ou 
estímulo plantar)

ausente choro com algum 
movimento

choro forte

cor azul, pálido róseo (extremidades 
cianóticas)

róseo

Fonte:	http://profiles.nlm.nih.gov/CP/B/B/C/Z/	

Figura 3.3: Esta prancheta foi desenvolvida nos Estados Unidos especialmente para 
a avaliação de Apgar. Observe que os campos para anotar os dados já estão pre-
parados. O relógio está preso na própria prancheta para cronometrar o tempo. A 
caneta, item que geralmente some na hora que mais precisamos, está bem presa à 
prancheta.
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Virginia Apgar – avaliação da vitalidade do recém-nascido

O	boletim	de	avaliação	de	Apgar	foi	desen-

volvido	pela	anestesista	Virginia	Apgar,	nas-

cida	nos	Estados	Unidos,	em	1909.	Ela	criou	

este	método	porque	sentia	a	necessidade	de	

ter	uma	forma	fácil	e	eficaz	de	avaliar	a	vita-

lidade	dos	recém-nascidos.	Esse	foi	o	primei-

ro	método	desenvolvido	para	esta	finalidade	

e	é	utilizado	até	hoje.	

Antes	de	se	tornar	uma	médica	notável,	Virginia	foi	também	vete-

rinária.	Uma	pessoa	ativa,	que	tinha	como	hobby	colecionar	selos	
e	tocar	violino	e	violoncelo.	

Uma	 frase	de	 sua	 autoria	 revela	 a	 sua	determinação:	 “O	ponto	

mais	importante	para	mim	é	que	você	tem	que	alcançar	o	que	está	

fora	de	alcance.”	Um	bom	exemplo	a	seguir,	não	é	mesmo?	

Atividade 2

Atende ao Objetivo 2 e à Competência 1

A	maternidade	do	hospital	 está	 cheia	hoje.	Muitos	bebês	nascendo.	Mas	

não	podemos	nos	atrapalhar.	Precisamos	anotar	todos	os	dados	do	recém-

nascido.	Vamos	treinar,	então?	

A	seguir	temos	três	bebês.	Cada	um	deles	acompanha	uma	descrição.	Anote	

as	notas	(estabelecidas	de	acordo	com	o	Escore	de	Apgar)	para	cada	um	dos	

bebês	e	some-as.	Este	valor	final	é	o	Apgar.	Ao	final,	olhe	a	nota	que	o	bebê	

recebeu	e	diga	se	ele	está	saudável	ou	não.	Você	deve	voltar	ao	texto	para	

consultar	a	tabela	de	notas.	

Fonte:	http://www.nlm.nih.gov/
changingthefaceofmedicine/img/
portraits/12.jpg
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1 - Bebê Carlinhos

Fonte:	www.sxc.hu/photo/751051
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Frequência	cardíaca:	menor	que	100.	Nota:	

Esforço	respiratório:	irregular.	Nota:	

Tono	muscular:	alguma	flexão.	Nota:	

Irritabilidade	reflexa:	ausente.	Nota:	

Cor:	róseo.	Nota:	

Apgar:	___	+	___	+	___	+	___	+	___	=	____

2 - Bebê Arthur

Fonte:	www.sxc.hu/photo/681332
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Frequência	cardíaca:	maior	que	100.	Nota:	

Esforço	respiratório:	bom	choro.	Nota:	
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Tono	muscular:	movimentos	ativos.	Nota:	

Irritabilidade	reflexa:	choro	forte.	Nota:	

Cor:	róseo.	Nota:	

Apgar:	___	+	___	+	___	+	___	+	___	=	____

3 - Bebê Vinícius

Fonte:	www.sxc.hu/photo/53421
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Frequência	cardíaca:	ausente.	Nota:	

Esforço	respiratório:	ausente.	Nota:	

Tono	muscular:	flácido.	Nota:	

Irritabilidade	reflexa:	ausente.	Nota:	

Cor:	pálido.	Nota:	

Apgar:	___	+	___	+	___	+	___	+	___	=	____

Desobstrução de vias aéreas superiores

Quando	o	bebê	nasce,	suas	vias	respiratórias	estão	com	um	muco	que	não	

o	deixa	respirar	direito.	No	útero,	ele	não	utilizava	essas	vias	para	respirar.	A	

troca	de	gases	era	feita	através	do	cordão	umbilical,	mas	agora	ele	precisa	
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usar	o	nariz	e	a	boca	para	respirar.	Então,	é	necessário	limpar	o	bebê	logo	

que	ele	sai	da	barriga	da	mãe.	

Para	essa	limpeza,	é	preciso	retirar	todo	o	muco	e	o	sangue	do	nariz	e	da	

boca,	com	gazes	esterilizadas	e/ou	uma	pera	de	aspiração	(bulbo).	O	nome	

dessa	limpeza	de	nariz	e	boca	é	desobstrução de vias aéreas superiores.

Evitar o resfriamento e promover o aquecimento

Assim	que	o	bebê	nasce,	é	importante	secá-lo	imediatamente	com	um	cam-

po	(um	pano)	esterilizado	e	aquecido.	Lembre-se	de	que	precisamos	aquecer	

o	 recém-nascido,	 pois	 a	 temperatura	 do	 seu	 corpo	 é	maior	 do	 que	 a	 da	

sala	de	parto.	Então,	coloque	o	bebê	sob	uma	fonte	de	calor	radiante	(ber-

ço	aquecido	ou	incubadora)	ou	leve-o	até	a	sua	mamãe	para	se	esquentar	

no	aconchego	dela.	Esse	aquecimento	é	muito	 importante,	pois	o	 recém-

nascido	precisa	estar	na	temperatura	adequada	(em	torno	de	36ºC)	por	um	

tempo	mínimo	de	duas	horas.	

Curativo do coto umbilical

Este	é	um	outro	cuidado	que	devemos	 ter	 com	o	 recém-nascido.	Após	o	

corte	definitivo	do	cordão	umbilical,	é	necessário	fazer	o	curativo	com	gaze	

esterilizada	embebida	em	álcool	70%.	

Fonte:	www.sxc.hu/photo/63156
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Figura 3.4: “Não, não corte meu cordãããããããão! Como vou comer, respirar...? Ei, 
espera, estou falando! Ninguém me escuta neste lugar!” Depois que o bebê tem seu 
cordão umbilical cortado, ele passa a utilizar a boca para comer. Ou melhor: mamar. 
E começa a respirar pelo nariz. Nessa imagem, o enfermeiro está seccionando (cor-
tando) o cordão umbilical do recém-nascido. 
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Cordão da Vida

A	célula-tronco	é	uma	célula	que	

ainda	 não	 se	 diferenciou,	 isto	 é,	

que	ainda	não	se	definiu	como	ou-

tro	 tipo	celular,	como,	por	exem-

plo:	célula	do	estômago,	coração,	

pulmão	ou	qualquer	outro	órgão	

do	corpo.	As	células	de	 todos	os	

tecidos	e	órgãos	do	corpo,	no	iní-

cio,	 eram	 todas	 iguais,	 ou	 seja,	

células	 indiferenciadas.	 Além	 de	

serem	 indiferenciadas,	 as	 células-

tronco	também	têm	a	capacidade	de	se	multiplicar	em	 inúmeras	

células.	Os	cientistas,	então,	interessaram-se	em	estudá-las.	Desco-

briram	que	as	células-tronco	do	cordão	umbilical,	se	armazenadas,	

poderiam	salvar	a	vida	do	 recém-nascido	quando	ele	 já	estivesse	

mais	crescido.	O	adulto,	com	as	células-tronco	armazenadas	desde	

a	infância,	podem	se	restabelecer	de	doenças	como	enfarte,	quei-

madura,	anemia	e	Mal	de	Parkinson.	Pode	usar	também	se	houver	

necessidade	de	transplantar	um	órgão.	Importante,	não	é	mesmo?

Atividade 3

Atende aos Objetivos 2, 3, 4, 5 e à Competência 1

A	seguir,	estão	presentes	algumas	afirmativas.	Marque	V	se	a	alternativa	for	

verdadeira	ou	F	se	for	falsa:

a)	 (	 )	A	desobstrução	de	vias	aéreas	superiores	deve	ser	realizada	imedia-

tamente	após	o	nascimento,	para	a	retirada	de	muco	e	sangue	do	nariz	

e	boca,	facilitando	assim	a	respiração.

b)	 (	 )	 Para	 aquecer	 o	 recém-nascido,	 devemos	 secá-lo	 com	 campos	 es-

terilizados	e	aquecidos	e	colocá-lo	sob	uma	fonte	de	calor	radiante	ou	

aconchego	de	sua	mamãe.

c)	 (	 )	Após	o	corte	definitivo	do	cordão	umbilical,	devemos	fazer	o	curati-

vo	com	gazes	limpas	e	embebidas	em	mercúrio.	
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d)	 (	 )	 Se	o	 recém-nascido	apresentar	nota	maior	que	5	na	avaliação	de	

Apgar,	ele	está	com	a	vitalidade	baixa.

Identificação do recém-nascido

É	muito	importante	que	todos	os	bebês	sejam	identificados	imediatamente	

após	o	parto.	Isso	evita	qualquer	possível	troca	de	bebês,	o	que	é	raro,	mas	

se	acontecer,	vai	gerar	imensos	transtornos.	Por	isso,	assim	que	o	bebê	nas-

cer,	deverão	ser	colocadas	nele	a	pulseira	e	a	tornozeleira,	que	devem	conter	

os	mesmos	dados	da	mãe	do	bebê.		

Fonte:	www.sxc.hu/photo/133831
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Figura 3.5: O número da pulseira de identificação tem que ser igual na mãe e no 
recém-nascido. Assim, dentre tantos bebês no berçário, é possível encontrar a mãe 
de cada um.

Outra	forma	de	identificar	o	recém-nascido	é	a	impressão	plantar,	também	

chamada	de	plantigrama,	que	deve	ser	feita	após	a	limpeza	da	região	plantar	

do	pé	direito	do	recém-nascido	com	gaze	umedecida	em	álcool.	O	ideal	é	uti-

lizar	tinta	própria	para	impressão	digital,	de	base	oleosa,	a	mesma	utilizada	

oficialmente	para	registro	geral	das	pessoas.	A	impressão	plantar	é	realizada	

num	documento	próprio	chamado	de	Registro	de	Nascidos	Vivos.	Por	se	tra-

tar	de	um	documento	legal	da	maior	importância,	a	impressão	plantar	deve	

ser	 realizada	 com	cuidado.	 Isso	porque	borrões	de	 tinta	 impedem	a	 clara	

visualização	das	linhas	plantares,	inutilizando	a	identificação.	Nesse	mesmo	

documento	é	também	realizada	a	impressão	digital	do	polegar	da	mãe.

Após	o	procedimento,	deve-se	retirar	totalmente	a	tinta	do	pé	do	bebê,	a	

fim	de	evitar	que	ela	seja	absorvida	por	ele.	
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/347758
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Atividade 4

Atende ao Objetivo 6 e à Competência 1

Leia	a	estória	a	seguir.	
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/818406.	
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Coloque-se	no	lugar	da	técnica	em	enfermagem	que	tem	que	ajudar	a	outra	

técnica,	que	carrega	um	bebê	no	colo.	O	que	você	diria	a	ela?	Como	a	aju-

daria	a	levar	o	bebê	certo	ao	quarto	da	mãe?

Credeização

Esse	cuidado	imediato	precisa	de	uma	atenção	especial,	pois	tem	a	finalida-

de	de	prevenir	infecções	oftalmológicas.	A	credeização	consiste	em	instilar	

uma	gota	de	nitrato	de	prata	a	1%	em	cada	olho	do	recém-nascido.	Essa	

substância	deve	ser	conservada	em	vidro	escuro	para	evitar	a	foto-oxidação	

(situação	em	a	substância	fica	oxidada,	ou	seja,	o	nitrato	de	prata	é	uma	

substância	fotossensível,	que	estraga	com	a	claridade).

Atividade 5

Atende ao Objetivo 7 e à Competência 1

Por	que	devemos	instilar	nitrato	de	prata	1%	nos	olhos	dos	recém-nascidos?	

E	por	que	esta	substância	deve	ficar	protegida	da	luz?

Administração de vitamina K

Com	a	finalidade	de	prevenir	hemorragias,	todo	o	recém-nascido	deve	receber	

0,1ml	de	vitamina	K,	aplicado	por	via	intramuscular,	no	vasto	lateral	da	coxa.	
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Atividade 6

Atende ao Objetivo 7 e à Competência 1

Qual	o	objetivo	de	todo	recém-nascido	receber	vitamina	K	intramuscular?

Higiene

Não	é	indicado	dar	o	banho	de	imersão	no	recém-nascido,	para	não	resfriá-

lo.	Deve-se	realizar	apenas	uma	higienização	para	retirar	os	resíduos	sanguí-

neos,	tendo	o	cuidado	de	não	retirar	o	vêrnix	caseoso	nem	resfriar	o	neona-

to.	Após	a	higiene,	deve-se	vesti-lo	adequadamente,	de	preferência	com	a	

roupa	que	a	mãe	escolheu	e	encaminhá-lo	para	junto	dela.	

Fonte:	www.sxc.hu/photo/292409
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Figura 3.6: A hora do banho do recém-nascido é geralmente cheia de muito choro e gri-
tos. Até que este bebê da foto está calminho. Segurar o recém-nascido pela nuca é muito 
importante na hora do banho, pois a musculatura do seu pescoço ainda está fraca. 
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Atividade Final 

Atende ao Objetivo 8 e à Competência 1

Vamos	tentar	lembrar	em	qual	(ou	quais)	parte(s)	do	corpo	do	recém-nascido	

deve	ser	aplicado	cada	cuidado	imediato?	Dê	uma	olhada	no	desenho,	prin-

cipalmente	nas	partes	indicadas	por	nomes	e	números.	Tente	escrever	dentro	

dos	parênteses	o(s)	número(s)	que	se	refere(m)	à(s)	parte(s)	do	corpo	em	que	

cada	cuidado	imediato	é	aplicado.	

1- olhos

2- nariz
3- boca

4- pulso5- parte
externa da

coxa 6- região
do umbigo

7- tornozelo 8- sola do pé/
impressão plantar

9- Várias ou todas as partes do corpo

(	 )	Desobstrução	das	vias	aéreas	superiores

(	 )	Aquecer	o	recém-nascido

(	 )	Avaliação	da	vitalidade	(Apgar)

(	 )	Curativo	do	cordão	umbilical

(	 )	Identificação	do	recém-nascido

(	 )	Declaração	de	nascidos	vivos

(	 )	Credeização

(	 )	Vitamina	K

(	 )	Higiene
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Conclusão

O	momento	do	nascimento	de	um	bebê	normalmente	é	cercado	de	otimis-

mo	por	parte	dos	pais	e	dos	profissionais	envolvidos	neste	procedimento.	

Eles	devem	oferecer	ao	recém-nascido	condições	ideais	para	a	transição	da	

vida	fetal	para	a	vida	extrauterina,	sendo	para	isso	necessário	que	realizem	

os	cuidados	imediatos.	

Resumo

Como	você	pôde	observar	no	 tema,	os	cuidados	 imediatos	prestados	aos	

recém-nascidos	são:	avaliação	da	vitalidade;	desobstrução	das	vias	áreas	su-

periores;	evitar	o	resfriamento	e	promover	o	aquecimento;	curativo	do	coto	

umbilical;	identificação	do	recém-nascido;	credeização;	administração	de	vi-

tamina	K;	e	higienização.

Informações sobre o próximo tema

Já	tendo	aprendido	sobre	os	cuidados	imediatos	prestados	ao	recém-nasci-

do,	vamos	agora	discutir	o	tema	seguinte	–	Cuidados	Mediatos	do	Recém-

Nascido	a	Termo.	

Respostas das atividades

Atividade 1

A	ordem	correta	dos	parênteses	é	como	segue:

(1) campos aquecidos (5) fazer o curativo do coto umbilical

(2) estetoscópio (4) instilar no olho do bebê

(3) pulseiras para identificação (2) auscultar o bebê

(4) nitrato de prata 1%, (1) enrolar o bebê

(5) álcool 70% (3) identificar o bebê
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Atividade 2

Você	deve	ter	percebido	que	foram	três	casos	bem	diferentes.	Lembre-se	de	

que,	na	escala	de	Apgar,	cada	item	medido	recebe	uma	nota	de	0	a	2,	e	a	

soma	de	todas	elas	varia	entre	0	e	10;	o	Apgar	10	seria	o	recém-nascido	de	

maior	vitalidade,	mais	saudável.	Arthur	foi	o	bebê	mais	saudável,	com	notas	

2/2/2/2/2	e	Apgar	10.	Carlinhos	parece	ter	algum	problema	de	saúde	porque	

teve	notas	1/1/1/0/2	e	seu	Apgar	foi	5.	Vinícius	recebeu	as	notas	0/0/0/0/0	

e	Apgar	0.	Infelizmente	Vinícius	é	um	recém-nascido	natimorto,	ou	seja,	ele	

nasceu	morto.	É	importante	fazer	o	acompanhamento	no	pré-natal,	não	é?	

Podemos	evitar	muitas	tristezas.

Atividade 3

A	alternativa	“a	e	b”	são	verdadeiras.	A	alternativa	“c”	é	falsa	porque	após	

o	corte	definitivo	do	cordão	umbilical,	devemos	fazer	o	curativo	com	gazes	

esterilizadas,	e	não	apenas	limpas,	e	embebida	em	álcool	70%,	não	em	mer-

cúrio.	A	alternativa	“d”	é	falsa	porque	o	bebê	tem	baixa	vitalidade	se	a	nota	

de	Apgar	for	abaixo	de	7,	não	de	5.	

Atividade 4

Você	poderia	dizer	à	nova	técnica	em	enfermagem	do	berçário	que	quan-

do	o	bebê	nasce,	recebe	uma	etiqueta	de	identificação.	Essa	etiqueta	tem	

um	número.	A	mãe	do	bebê	também	recebe	uma	etiqueta,	com	o	número	

idêntico	ao	de	seu	filho.	Esse	número	é	copiado	também	na	ficha	do	neném.	

Então,	você	pode	sugerir	à	técnica	que	olhe	a	ficha	da	mãe	e	pegue	o	bebê	

que	tenha	o	seu	número.	Não	pode	haver	erros,	pois	isso	resultará	na	troca	

de	bebês.

Atividade 5

A	instalação	de	nitrato	de	prata	a	1%	nos	olhos	dos	recém-nascidos	previne	

as	infecções	oftalmológicas.	Essa	substância	deve	ficar	protegida	da	luz	por-

que	é	fotossensível,	ou	seja,	a	claridade	faz	com	que	ela	oxide.			

Atividade 6

O	objetivo	de	todo	o	recém-nascido	receber	vitamina	K	intramuscular	é	pre-

venir	as	hemorragias.
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Atividade Final

A	desobstrução	das	vias	aéreas	superiores	é	feita	no	nariz	(2)	e	na	boca	(3).	

O	bebê	tem	que	ser	aquecido	como	um	todo	(9).	A	avaliação	da	vitalidade	

(Apgar)	é	 realizada	em	várias	partes	do	corpo	do	bebê	 (9).	O	curativo	do	

cordão	umbilical	é	feito,	como	já	está	no	nome	do	procedimento,	no	cordão	

umbilical	(6).	A	pulseira	para	identificação	do	recém-nascido	pode	ser	presa	

ao	pulso	(4)	e/ou	ao	tornozelo	do	bebê	(7).	A	Declaração	de	Nascidos	Vivos	é	

realizada	com	a	impressão	plantar,	ou	seja,	carimbando	a	sola	do	pé	do	bebê	

(8).	Na	credeização,	pinga-se	o	nitrato	de	prata	1%	nos	olhos	do	bebê	(1).	

A	vitamina	K	é	aplicada	na	parte	externa	da	coxa	do	recém-nascido	(5).	Na	

higiene,	o	bebê	deve	tomar	um	banho,	limpando	todo	o	corpo	(9).
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