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Apresentação

O livro Enfermagem em Atenção à Saúde da Criança é o mais organizado e com-
pleto livro para os Enfermeiros que desejam ser aprovados nos concursos do Brasil. 
Fruto de um rigoroso trabalho de seleção de questões de concursos e elaboração de 
novos conteúdos, atende às mais diversas áreas de conhecimento na Enfermagem.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos 
ser de fundamental importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos 
mais diversos exames na Enfermagem:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores 
especializados. 

2. 100% das questões são de concursos passados.
3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nos 

concursos. 
4. Resumos práticos ao final de cada disciplina.
5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo 

com o seguinte modelo:

FÁCIL

INTERMEDIÁRIO

DÍFICIL

O livro Enfermagem em Atenção à Saúde da Criança será um grande facilitador 
para seus estudos, sendo uma ferramenta diferencial para o aprendizado e, principal-
mente, ajudando você a conseguir os seus objetivos.

Bons Estudos!

Leandro Lima
Editor
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Neonatologia

ISAIANE BITTENCOURT;  ANGÉLICA EGUCHI;  
LUCIVANIA COSTA E TATIANA PEREIRA.

1

01 (EBSERH JUIZ DE FORA-MG- AOCP- 2015). 
Referente ao procedimento de Gas-

tróclise é correto afirmar que:

 Ⓐ A alimentação parenteral é indicada 
quando o recém-nascido não tolera a ga-
vagem simples ou quando ele apresenta 
refluxo gastroesofágico.

 Ⓑ É a introdução de alimentos por meio 
de uma sonda gástrica introduzida pelo 
nariz até o duodeno através de bomba in-
fusora gota a gota. 

 Ⓒ É o método fisiológico no qual alimen-
tos são introduzidos por meio de uma 
sonda gástrica através de bomba infusora 
gota a gota. 

 Ⓓ  É a administração de dieta utilizando 
a força da gravidade, consiste em técnica 
de alimentação via oral e de estimulação 
oral. É indicada para recém-nascidos que 
não suportam volumes maiores de uma 
única vez. 

 Ⓔ  O método não fisiológico, no qual os 
alimentos são introduzidos por meio de 
uma sonda gástrica através de bomba 
infusora gota a gota. É indicado para re-
cém-nascidos que não suportam volumes 
maiores de uma única vez, recém-nasci-
dos em ventilação mecânica ou recém-
-nascidos que apresentam refluxo gas-
troesofágico.

Alternativa A: INCORRETA. Para recém-nasci-
dos que não toleram a gavagem simples 
ou apresentam refluxo gastroesofágico, é 

indicada a gastróclise e não a alimentação 
parenteral. A alimentação parenteral está 
indicada para os neonatos com peso < 
1500g; neonatos que nasceram há mais de 
uma semana e não receberam mais que 
80-90kcal/kg/dia; neonatos no pós-ope-
ratório que a dieta enteral só será iniciada 
de 3-5 dias e portadores da síndrome do 
intestino curto, enterocolite necrotizante 
e atresia intestinal1.
Alternativa B: INCORRETA. O tipo de alimen-
tação descrita refere-se à gavagem in-
termitente utilizando sonda nasoenteral 
acoplada a bomba de infusão. Que é des-
tinada a recém-nascidos que não podem 
alimentar-se por via oral e receberão a 
dieta por via jejunal em uma frequência 
pré-estabelecida1.
Alternativa C: INCORRETA. O tipo de alimen-
tação descrita refere-se à gavagem inter-
mitente utilizando sonda gástrica que é 
destinada a recém-nascidos que não po-
dem alimentar-se por via oral e receberão 
a dieta através de sonda gástrica em uma 
frequência pré-estabelecida1.
Alternativa D: INCORRETA. A alternativa está 
errada porque o tipo de alimentação des-
crita refere-se à alimentação enteral por 
gavagem intermitente que utiliza a ação 
da gravidade para que a dieta chegue ao 
estômago ou jejuno. Que é destinada a 
recém-nascidos que não podem alimen-
tar-se por via oral. E não representa uma 
técnica de alimentação oral ou estimula-
ção oral, conforme afirma a questão1.



12 ▕ Neonatologia

Alternativa E: CORRETA. Gastróclise refere-se à 
gavagem contínua, ou seja, o recém-nas-
cido receberá a dieta através de uma son-
da oro ou nasogástrica acoplada a uma 
bomba de infusão programada para re-
ceber a dieta continuamente. Por ser uma 
dieta contínua, podem-se administrar pe-
quenos volumes por longo período e as-
sim minimizar os efeitos adversos de uma 
dieta de maior volume de uma única vez. 
Logo, clientes em ventilação mecânica ou 
que apresentam refluxo gastroesofágico 
se beneficiam desta técnica à medida que 
há um menor risco de ocorrer broncoaspi-
ração, pois se espera que o pequeno volu-
me administrado seja absorvido1.
DICA DO AUTOR: O neonato pode receber 
a alimentação para manter um cresci-
mento e desenvolvimento saudável de 
diferentes formas: 1. Via oral quando já 
tenham desenvolvido a capacidade de 
coordenar o sugar, engolir e respirar; 2. 
Via enteral, através da sondagem gástri-
ca, enteral (duodeno ou jejuno), jejunos-
tomia ou gastrostomia, é indicada para 
neonatos que possuem trato gastroin-
testinal funcionante. Nesta modalidade é 
possível administrar a dieta em períodos 
programados, por gavagem intermitente 
ou de forma contínua pela gastróclise 
ou gavagem contínua; 3. Via parenteral, 
quando o sistema gastrointestinal não 
permite a alimentação enteral, divide-se 
em nutrição parenteral parcial e nutrição 
parenteral total1.
Resposta: Ⓔ

02 (EBSERH NACIONAL – AOCP - 2014). Os 
avanços tecnológicos e farmacêu-

ticos contribuíram para o aumento da 
sobrevida dos recém-nascidos nas últimas 
décadas. Porém, as infecções hospitalares 
ainda têm sido um grande problema. Em 
relação à infecção neonatal, assinale a al-
ternativa INCORRETA. 

 Ⓐ  A principal forma de contaminação ou 
infecção no recém-nascido é a intraútero 
por via ascendente ou transplacentária. 

 Ⓑ Dentre os fatores de risco para in-
fecção hospitalar, estão os próprios 
do recém-nascido,  podendo-se citar o 
peso ao nascimento e a defesa imunoló-
gica aumentada. 

 Ⓒ A diferença entre o número de recém-
-nascidos internados e o número de pro-
fissionais da equipe de saúde pode 
ser considerada um fator de risco impor-
tante para infecção hospitalar. 

 Ⓓ Para higienização das mãos, pode-se 
utilizar o álcool 70% que exerce função 
bactericida contra todos os agentes pa-
togênicos comuns, tem ação fungicida e 
virucida, porém é inativo contra os espo-
ros. 

 Ⓔ Quanto menor for o peso do RN, maior 
são os riscos para infecção.

Alternativa A: CORRETA. Para melhor prevenir 
as infecções hospitalares, é importante 
conhecer como elas ocorrem nas unida-
des neonatais. As principais formas de 
contaminação ou infecção do recém-nas-
cido são: Intraútero (via transplancentá-
ria e via ascendente) e após o nascimento 
(contato direto, contato indireto, fluidos 
contaminados e vias respiratórias). O 
recém-nascido pode ser colonizado ou 
infectado intraútero por intermédio da 
placenta ou por via ascendente, nos ca-
sos de ruptura prematura de membrana, 
trabalho de parto prematuro ou qual-
quer outro fator que favoreça a maior co-
lonização genital da mãe (por exemplo: 
cerclagem, infecção urinária)2.
Alternativa B: INCORRETA. A questão apresen-
ta-se incorreta. Por considerar a defesa 
imunológica aumentada e não diminuí-
da como fator de risco para o desenvol-
vimento de infecção hospitalar. Conhe-
cer os fatores de risco para aquisição de 
infecção hospitalar é fundamental para 
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preveni-la. Os fatores de risco podem ser 
próprios dos recém-nascidos e relaciona-
dos às condições locais. Entre os fatores 
de risco para infecção hospitalar próprios 
dos recém-nascidos ressaltam-se: o peso 
ao nascer (quanto menor for o peso, maior 
é o risco de infecção hospitalar; estima-
-se que a cada 100 g a menos de peso de 
nascimento, o risco de infecção hospitalar 
aumenta 9%); defesa imunológica dimi-
nuída (quanto mais prematuro for o RN, 
mais imatura é sua imunidade humoral 
e celular); necessidade de procedimen-
tos invasivos (quanto mais prematuro 
ou doente for o recém-nascido, maior é 
a necessidade de procedimentos invasi-
vos); e alteração da microbiota bacteriana 
(durante a internação, os recém-nascidos 
são colonizados por bactérias do ambien-
te hospitalar, muitas vezes resistentes aos 
antibióticos e com maior virulência)2.
Alternativa C: CORRETA. Conhecer os fatores 
de risco para aquisição de infecção hos-
pitalar é fundamental para preveni-la. Os 
fatores de risco podem ser próprios dos 
recém-nascidos e relacionados às condi-
ções locais. Os principais fatores de risco 
relacionados às condições locais de inter-
nação são: desproporção entre número 
de recém-nascidos internados e número 
de profissionais da equipe de saúde; e 
número de recém-nascidos internados 
acima da capacidade da unidade. É impor-
tante que a equipe de cuidados ao recém-
-nascido fique especialmente atenta aos 
fatores de risco de infecção relacionados 
às condições do local de internação, já que 
eles são passíveis de serem controlados2.
Alternativa D: CORRETA. Dentre os antissépti-
cos recomendados nas unidades neona-
tais estão o sabão líquido com triclosan/
irgasam, álcool 70%, gluconato de clo-
rexidina, gluconato de clorexidina deger-
mante (2% e 4%), solução alcoólica de 
clorexidina (0,5%); e Solução aquosa de 
clorexidina (0,2%). Dentre estes o álcool 
70% exerce função bactericida sobre to-

dos os agentes patogênicos comuns, tem 
ação fungicida e virucida, porém é inativo 
contra esporos. O álcool 70% pode ser 
utilizado para higienização do coto um-
bilical, antissepsia da pele para punção 
venosa, antissepsia da pele para coleta de 
sangue arterial e higienização das mãos. 
Para higienização das mãos, o álcool é 
utilizado em solução com emoliente, para 
evitar o ressecamento excessivo da pele2.
Alternativa E: CORRETA. Entre os fatores de 
risco para infecção hospitalar próprios dos 
recém-nascidos ressaltam-se: o peso ao 
nascer (quanto menor for o peso, maior 
é o risco de infecção hospitalar; estima-
-se que a cada 100 g a menos de peso de 
nascimento, o risco de infecção hospitalar 
aumenta 9%)2.
DICA DO AUTOR: As infecções hospitalares, 
ou mais recentemente denominadas de 
infecções relacionadas à assistência à saú-
de, são classificadas em infecções: 1. Trans-
placentárias - infecções adquiridas por 
via transplacentária com acometimento 
intraútero, como a herpes simples, toxo-
plasmose, rubéola, citomegalovírus, sífilis, 
hepatite B e infecção pelo vírus da imuno-
deficiência humana adquirida (HIV); 2. In-
fecções relacionadas à Assistência à Saúde 
(IRAS) precoce de provável origem mater-
na - infecção com manifestação clínica/
laboratorial/microbiológica nas primeiras 
48 horas de vida, sendo a genitora porta-
dora dos seguintes fatores de risco: bolsa 
rota maior ou igual a 18 horas; cerclagem; 
trabalho de parto em gestação menor que 
37 semanas; ter sido submetida a proce-
dimentos de medicina fetal nas últimas 
72 horas; possuir infecção do trato uriná-
rio (ITU) materna sem tratamento ou em 
tratamento a menos de 72 horas e febre 
materna nas últimas 48 horas; 3. Infecções 
relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) 
tardia de origem hospitalar- caracteriza-se 
por infecção cuja evidência diagnóstica, 
seja ela clínica, laboratorial ou microbio-
lógica é identificada após as primeiras 48 
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RESUMO PRÁTICO

 NEONATOLOGIA

A neonatologia é uma ciência relativa-
mente nova, os primeiros trabalhos nesta 
área surgiram na França e se destinavam 
a ampliar a sobrevida de recém-nascidos 
prematuros através do controle e manu-
tenção da temperatura corporal, preven-
ção das infecções hospitalares, estímulo 
ao aleitamento materno e a permanência 
das genitoras com seus filhos (SÁ NETO; 
RODRIGUES, 2011).

Atualmente, a neonatologia tem o 
neonato e suas famílias como objeto de 
cuidado. O período neonatal é considera-
do de 0 a 28 dias. Sendo considerado um 
estágio crítico que requer uma atenção 
diferenciada dos serviços de saúde. 

Recomenda-se para um melhor apro-
fundamento sobre a temática buscar os 
materiais referenciados pelo Ministério 
da Saúde e pela Sociedade Brasileira de 
Pediatria, haja vista a relevância clínica e o 
impacto gerado nos cuidados prestados a 
este público.

Os principais tópicos abordados nes-
te capítulo versam sobre a reanimação 
neonatal, cuidados imediatos após o 
nascimento, avaliação da vitalidade ao 
nascer pelo boletim de Apgar, histórico e 
exame físico, alojamento conjunto, méto-
do canguru, má-formação congênita, ins-
trumentos de avaliação da prematuridade 
e principais patologias que acometem o 
recém-nascido.

As diretrizes de reanimação neona-
tal nacional baseiam-se na International 
Liaison Committee on Resuscitation (IL-
COR) e nas recomendações publicadas 
no Circulation, Resuscitation e Pediatrics. 
Estes documentos são constantemente 
revisados, sendo comum alterações com 
fins de melhorar à assistência imediata 
aos recém-nascidos. As últimas atualiza-

ções ocorreram em 2013 e 2015, sendo 
responsáveis por subsidiar a elaboração 
das Diretrizes de reanimação neonatal da 
Sociedade Brasileira de Pediatria no ano 
de 2016.

O boletim de Apgar é comumente en-
contrado nas questões apresentadas nes-
te capítulo. Representa um instrumento 
utilizado para avaliar a vitalidade ao nas-
cer de recém-nascidos, indicando a adap-
tação do neonato à vida extrauterina.

No tocante ao histórico, exame físico, 
alojamento conjunto, método canguru, 
má-formação congênita, instrumentos 
de avaliação da prematuridade e agravos 
que acometem o neonato, os principais 
aspectos abordados encontram respaldo 
nos manuais do Ministério da Saúde, com 
a coleção Atenção ao recém-nascido: guia 
para o profissional de saúde do ano de 
2011 e o manual de Atenção humanizada 
ao recém-nascido de baixo peso: Método 
Canguru. 

Diante das constantes descobertas na 
área da neonatologia é necessária a busca 
por materiais atualizados que sejam capa-
zes de contribuir com a compreensão do 
cuidado integral ao neonato.  Que conse-
quentemente auxiliará no entendimento 
e resolução de questões sobre a temática.
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