ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM NOS CUIDADOS IMEDIATOS DO RECÉMNASCIDO: relato de experiência
Dirlene Ribeiro da Silva1; Neuriene Queiroz da Silva1; Nubia dos Reis Meireles1; Maíra
Miranda Santos1; Patricia Lorrany Faquete Lima1; Paulo Morais Silveira1; Sabrina
Gonçalves Silva Pereira2.
1-Discentes de Enfermagem, da Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna - FASI.
2-Especialista em Saúde da Família, Enfermagem em Urgência e Emergência e MBA e Gestão de
Instituição de Ensino Superior.

Objetivo: Relatar os cuidados imediatos prestados pelos profissionais de Enfermagem na
assistência ao recém-nascido. Materiais e Métodos: Trata-se do relato das experiências
vivenciadas através do internato hospitalar por acadêmicos do 9º período do curso de
graduação em Enfermagem, no bloco obstétrico do Hospital das Clínicas Doutor Mário
Ribeiro da Silveira, com ênfase nos cuidados imediatos prestados na assistência do
recém-nascido pelos profissionais de Enfermagem. Resultados: Os recém-nascidos com
boa vitalidade ao nascer, após o clampeamento do cordão umbilical e promoção do
vínculo mãe e bebê são entregues aos profissionais de Enfermagem para os cuidados de
rotina. Para a garantia do controle térmico usa-se o calor radiante (berço aquecido),
durante a realização dos procedimentos: aplicação do nitrato de prata no fundo do saco
lacrimal de cada olho; antropometria: peso, comprimento, e medidas dos perímetros
cefálico, torácico e abdominal; administração de vitamina K e a identificação do neonato
através de pulseira. Devido à faixa etária e as particularidades desse público os
profissionais devem ser ágeis, pacientes, empáticos, bem treinados e devem realizar cada
etapa devido possíveis complicações que podem ser evitadas por essas avaliações e
elaboração de possíveis intervenções, devendo seguir protocolos ou diretrizes quando
reconhecido alguma anormalidade. Conclusão: A inserção dos acadêmicos no ambiente
de atuação direta ao paciente permite a visão realista dos procedimentos estudados na
graduação com base na literatura científica, além da possibilidade de aprimorarem as
habilidades quanto ao estabelecimento de vínculo com pacientes e familiares, agilidade
nos procedimentos, reconhecimento da importância de cada ação.
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