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RESUMO 

A população neonatal constitui um grupo estratégico no que se refere à diminuição da 

mortalidade infantil. Portanto, torna-se um desafio para a equipe que presta assistência a este 

paciente mantê-lo estável com suas funções vitais em equilíbrio, pois importantes mudanças 

ocorrem durante a vida fetal e após o nascimento, especialmente no recém-nascido prematuro 

(RNPT). Objetivou-se avaliar a eficácia do uso da membrana semipermeável como recurso 

tecnológico a ser utilizado em diferentes regiões da pele de RNPT para redução de perdas de 

água transepidérmicas. Um total de 72 RNPT foram submetidos a um estudo experimental e 

randomizados em quatro grupos para receberem a membrana semipermeável em diferentes 

regiões essenciais para aplicação: tórax, abdômen e extremidades inferiores. Foi  realizado na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), da Maternidade Escola Assis Chateaubriand 

(MEAC), na cidade de Fortaleza-Ceará, Brasil. A amostra foi constituída por RNPT que 

atenderam aos seguintes critérios de inclusão: ter peso ≤ 1.500 gramas e idade gestacional ≤ 

32 semanas; permanecer na unidade por um período de sete dias; não apresentar 

malformações graves que afetasse a integridade da pele. Foram excluídos RNPT com estado 

de saúde debilitado, que impossibilitasse o término do estudo; portadores de malformação 

congênita, como gastrosquise, mielomeningocele ou onfalocele, e o consentimento dado pelos 

pais e/ou responsáveis pelos RN.  Foram consideradas variáveis de desfecho: sódio, glicemia, 

densidade urinária, peso e perdas líquidas. Sexo e idade gestacional compuseram as variáveis 

principais da linha de base do experimento. As perdas líquidas foram medidas com auxílio de 

Tewameter aplicado sobre a pele do RNPT, por um tempo de 30 segundos. Com os dados 

compilados no Excel e a análise estatística com apoio do software R versão 2.12.1.  O nível de 

significância adotado no estudo foi 5% e os dados foram apresentados em tabelas. As 

recomendações éticas foram seguidas durante as etapas da pesquisa. Os RNPT foram 

admitidos do Centro Obstétrico e os diagnósticos médicos principais foram: prematuridade, 

síndrome do desconforto respiratório e doença da membrana hialina. Os RNPT dos quatro 

grupos no total permaneceram em: incubadora de parede dupla umidificada (100%), sob 

ventilação mecânica (86,84 %), CPAP nasal (7,89%) e em uso de hidratação venosa por 

acesso central (100%). Faziam uso de antibioticoterapia e nutrição parenteral (100%), 

alimentação enteral (7,89%) e fototerapia (68,42%). A aplicação da membrana 

semipermeável, logo após o nascimento, mostrou-se eficaz no que diz respeito à manutenção 

do sódio, cota hídrica, densidade urinária e glicemia. As perdas transepidérmicas foram 

inferiores no grupo que usou a membrana semipermeável em toda a extensão do corpo, mas 



não foi estatisticamente diferente daquelas nas quais a membrana foi aplicada no tórax e 

abdômen (Grupo 3). Este grupo, por sua vez, apresentou valores glicêmicos inferiores aos dos 

grupos que tiveram a membrana aplicada nos membros inferiores e tórax ou abdômen 

(Grupos 1, 2 e 3), mas não diferente dos RNPT que a utilizaram em toda a extensão corporal 

(Grupo 4). Além disso, as mudanças intragrupo observadas no período de seguimento entre as 

seis variáveis estudadas foram similares nos quatro grupos. Desta forma, existem indícios de 

que o uso da membrana semipermeável aplicada no tórax e abdômen pode ter efeito similar a 

seu uso em todo o corpo. Todavia, deve-se considerar que o tamanho reduzido da amostra 

pode ter contribuído para não detecção de diferenças estatísticas, devendo-se ponderar estes 

resultados.  

 

Palavras-chave: Recém-Nascido. Pele. Membranas Artificiais. Enfermagem. Perda 

Insensível de Água 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The neonatal population represents a strategic group as regards the reduction of infant 

mortality. Therefore, it becomes a challenge for the team assisting these patients to keep them 

stable with their vital functions in balance, since important changes occur during fetal life and 

after birth, especially in preterm infants. This study aimed to evaluate the efficacy of using the 

semipermeable membrane as technological resource applied in different areas of the preterm 

infants’ skin seeking to reduce transepidermal water loss. Seventy-two preterm infants 

underwent an experimental study, randomly distributed into four groups to receive the 

semipermeable membrane in different areas essential for application: thorax, abdomen and 

lower extremities. It took place at the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) of the Maternity 

School Assis Chateaubriand (MEAC) in the city of Fortaleza, Ceará, Brazil. The sample 

consisted of preterm infants who met the following inclusion criteria: weight ≤ 1,500 grams 

and gestational age ≤ 32 weeks; remain in the unit for seven days; not show any severe 

malformations that affect skin integrity. We excluded infants with weakened health that 

prevented completion of the study; patients with congenital malformations, such as 

gastroschisis, omphalocele or myelomeningocele; and the consent given by parents and/or 

guardians of preterm infants. As outcome variables, we considered sodium, glucose, urine 

specific gravity, weight, and fluid loss. Gender and gestational age constituted the main 

variables of the experiment baseline. Fluid losses were measured with the aid of Tewameter 

applied to the skin of preterm infants, for 30 seconds. Data were compiled into Excel and 

statistical analysis with the software support R 2 version. 12. 1. In this study, we used a 

significance level of 5% and presented the data in tables. The ethical recommendations were 

followed during the research steps. Preterm infants were admitted to the Obstetric Center and 

the main medical diagnoses were prematurity, respiratory distress syndrome, and hyaline 

membrane disease. In total, preterm infants of the four groups were kept in humidified double 

walled incubators (100%), under mechanical ventilation (86.84%), nasal CPAP (7.89%), and 

use of intravenous hydration through central access (100%). They used antibiotics and 

parenteral nutrition (100%), enteral nutrition (7.89%), and phototherapy (68.42%). Applying 

the semipermeable membrane, soon after birth, was effective with regard to the maintenance 

of sodium, water quota, urine density, and glucose. Transepidermal loss was lower in the 

group that used the semipermeable membrane along the body extension, but it was not 

statistically different from those in which the membrane was applied to the thorax and 

abdomen (Group 3). In turn, this group presented lower blood glucose levels than the groups 



who had the membrane applied in the lower limbs and the thorax or abdomen (Groups 1, 2 

and 3), but not different from newborns who used it along the body extension (Group 4). 

Furthermore, the intragroup changes observed in the following period among the six variables 

in study were similar in the four groups. This way, there are indications that using the 

semipermeable membrane applied to the thorax and abdomen may have a similar effect to its 

use along the body extension. Nonetheless, it should be noted that the small sample size might 

have contributed to failure to detect statistical differences, thus these results should be 

considered. 

 

Keywords: Newborn Infant. Skin. Artificial Membranes. Nursing. Insensible Water Loss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

AVC - Acesso Venoso Central 

CINAHL - Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

CPAP - Continuous Positive Airway Pressure 

CPAP NASAL - Pressão Positiva Continua das Vias Aéreas 

DP – Desvio-padrão 

GC - Grupo Controle 

GI - Grupo de Intervenção 

IG - Idade Gestacional 

LILACS - Latin American and Caribean Health Science Literature Database 

NP - Nutrição Parenteral 

PCA - Persistência do Canal Arterial 

PICC - Cateter Central de Inserção Periférica 

PICC - Cateter Central de Inserção Periférica 

PTEA - Perdas de Água Transepidérmicas  

PUBMED - Publicações médicas 

RN - Recém-Nascido ou Recém-Nascidos 

RNMBP - Recém Nascido de Muito Baixo Peso 

RNPT - Recém-Nascido Prematuro 

SDR - Síndrome do Desconforto Respiratório 

TCLE - Termo de consentimento livre esclarecido 

TTRN - Taquipneia Transitória do Recém Nascido 

UMR - Unidade de Médio Risco 

UTIN - Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

VEC - Volume Extracelular  

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Processo de seleção da base de dados Cochrane .............................................. 18 

Figura 2 - Processo de seleção da base de dados Cinahl ................................................... 18 

Figura 3 - Processo de seleção da base de dados Scopus .................................................. 19 

Figura 4 - Processo de seleção da base de dados Lilacs .................................................... 19 

Figura 5 - Processo de seleção de base de dados Pubmed................................................. 20 

Figura 6 - Fluxo de pacientes .............................................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Distribuição das condutas implementadas  entre grupos.................................. 37 

Tabela 2 – Distribuição das variáveis Sexo e Semanas ao nascer na linha de base do 

estudo ................................................................................................................................. 38 

Tabela 3 – Comparação intra-grupo das mudanças diárias observadas nas variáveis Peso, 

diurese, Glicemia, Cota hídrica, quantidade de sódio, densidade urinária e perdas 

transepidérmicas ................................................................................................................ 39 

Tabela 4 – Comparação diária entre grupos de intervenção de acordo com o peso dos 

recém-nascidos .................................................................................................................. 41 

Tabela 5 – Comparação diária entre grupos de intervenção de acordo com a diurese dos 

recém-nascidos .................................................................................................................. 42 

Tabela 6 - Comparação diária entre grupos de intervenção de acordo com a glicemia dos 

recém-nascidos .................................................................................................................. 43 

Tabela 7 – Comparação diária entre grupos de intervenção de acordo com a cota hídrica 

dos recém-nascidos ............................................................................................................ 44 

Tabela 8 – Comparação diária entre grupos de intervenção de acordo com a quantidade 

de sódio dos recém-nascidos ............................................................................................. 45 

Tabela 9 - Comparação diária entre grupos de intervenção de acordo com a densidade 

urinária dos recém-nascidos .............................................................................................. 46 

Tabela 10 – Comparação diária entre grupos de intervenção de acordo com as perdas 

transepidérmicas dos recém-nascidos ................................................................................ 47 

Tabela 11 – Sobrevida a curto prazo de crianças prematuras submetidas ao uso de 

membrana semipermeável utilizando quatro estratégias diferentes .................................. 48 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 11 

 

2 EFICÁCIA DA MEMBRANA SEMIPERMEÁVEL SOBRE A PELE DE 

RECÉM-NASCIDO PREMATURO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA ................ 15 

2.1 Elaboração da questão norteadora ............................................................................... 16 

2.2 Amostragem ................................................................................................................ 17 

2.3 Resultados .................................................................................................................... 20 

 

3 OBJETIVOS ................................................................................................................. 23 

3.1 Geral ............................................................................................................................ 23 

3.2 Específicos ................................................................................................................... 23 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO ....................................................................................... 24 

4.1 A Fluidoterapia na vida fetal .......................................................................................24 

4.2 A Perda hídrica do RNPT ............................................................................................ 26 

4.3 A Membrana semipermeável com estratégia para a redução das perdas de  

      águas transepidérmicas.............................................................................................. 28 

4.4 A Tecnologia na promoção da saúde do RNPT em terapia intensiva neonatal.......... 29 

 

5 METODOLOGIA ......................................................................................................... 31 

5.1 Tipo de estudo ............................................................................................................. 31 

5.2 Local do estudo............................................................................................................31 

5.3 Amostra ....................................................................................................................... 32 

5.4 Randomização ............................................................................................................. 32 

5.5 Aplicação da membrana .............................................................................................. 32 

5.6 Variáveis ...................................................................................................................... 34 

5.7 Operacionalização da coleta de dados ......................................................................... 35 

5.8 Análise dos dados ......................................................................................................... 36 

5.9 Aspectos éticos ............................................................................................................ 38 

 

6 RESULTADOS ............................................................................................................. 39 

 

7 DISCUSSÃO ................................................................................................................. 57 

 

8 CONCLUSÃO ............................................................................................................... 71 

 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 73 

APÊNDICES .................................................................................................................... 78 

ANEXO ............................................................................................................................. 84 

 

 



15 

 

1 INTRODUÇÃO  

A população neonatal constitui um grupo estratégico no que se refere à 

diminuição da mortalidade infantil. Portanto, torna-se um desafio para a equipe que presta 

assistência a este paciente mantê-lo estável com suas funções vitais em equilíbrio, pois 

importantes mudanças ocorrem durante a vida fetal e após o nascimento, especialmente no 

recém-nascido prematuro (RNPT). Os progressos nos cuidados neonatais logram aumentos 

significativos nas taxas de sobrevida dos recém-nascidos (RN), principalmente nos nascidos 

de muito baixo peso.  

Segundo MacDonald (2002), a proporção de muito baixo peso ao nascer é a que 

melhor prediz a mortalidade neonatal. Os RN com peso menor que 1500g, quando 

comparados com os RN de peso em torno de 3000g, apresentam risco de morte neonatal quase 

200 vezes maior. Para morte pós-neonatal, o risco seria 20 vezes maior entre RN submetidos à 

assistência ventilatória prolongada ou expostos a elevadas concentrações de oxigênio, 

podendo, ainda, apresentar Doença Pulmonar Crônica (DPC). Aqueles que apresentam essa 

enfermidade têm evolução neonatal grave, com períodos longos de hospitalização, como 

também são frequentes as reinternações hospitalares nos primeiros dois anos de vida, que são 

decorrentes, na maioria das vezes, de problemas respiratórios.  

Na ocasião de um parto prematuro, a transição é procedida com dificuldade, 

devido à imaturidade de sistemas orgânicos e determinados aspectos do desenvolvimento 

fisiológico fetal. Os distúrbios hidroeletrolíticos em neonatos, principalmente em prematuros 

extremos, contribuem para morbidade e mortalidade neonatal (LORENZ, 2004).   

Na admissão de um prematuro na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), 

é necessário que a equipe tenha conhecimentos teórico-práticos no cuidado com a pele, uma 

vez que imatura quanto as suas funções e, tendo em vista que vários procedimentos acarretam 

a ruptura desta barreira protetora, pode apresentar feridas severas.  

O uso de intervenções mais seguras e de maior impacto, muitas delas de 

prevenção secundária, contribui para diminuir a mortalidade neonatal e, consequentemente, a 

infantil (FANAROFF; HACK; WALSH, 2003). Considerando o Brasil um país de imenso 

potencial econômico, as atuais taxas de mortalidade infantil observadas em suas diversas 

regiões são inaceitavelmente altas. Além disso, diferenças regionais dentro do país são 

bastante amplas e eticamente inadmissíveis (VICTORA; BARROS, 2001). 

De acordo com os dados estatísticos da Maternidade Escola Assis Chateaubriand 

(MEAC), localizada na cidade de Fortaleza-Ceará, somente no mês de agosto de 2014, foram  
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registrados 316 partos, dos quais 16 RN eram de muito baixo, ou seja, < 1500g. Ademais, a 

mortalidade neonatal precoce (menos de sete dias) registrada no mesmo serviço está em torno 

de 34,8% (MEAC, 2015). Estes dados reforçam a importância de estudos que incluam 

pacientes que se encontram em risco de complicações relacionadas à  prematuridade. 

O Brasil situa-se no 85º lugar do ranking da mortalidade neonatal entre 192 

nações (UNICEF, 2008). Assim, as taxas de mortalidade infantil observadas em nosso país 

estão em níveis semelhantes aos encontrados nos países desenvolvidos no final da década de 

1960. Aproximadamente, 60% das mortes infantis decorrem de causas perinatais, atualmente 

representando os principais motivos de morte no primeiro ano de vida (VICTORA; 

BARROS, 2001).  

 Desde os anos de 1990, portanto, a mortalidade neonatal é razão de crescente 

preocupação para a saúde pública no Brasil, quando passou a ser o principal componente da 

mortalidade infantil, em decorrência da redução mais acentuada da mortalidade pós-neonatal. 

A taxa de mortalidade neonatal mantém-se estabilizada em níveis elevados, com pouca 

modificação do componente neonatal precoce, ocupando importante papel na taxa de 

mortalidade infantil no país (UNICEF, 2008). 

 Ao avaliar o impacto dos recentes avanços tecnológicos na área perinatal nos RN 

de muito baixo peso (RNMBP) nas UTIN com relação à redução da mortalidade e o momento 

da morte, Navantino, Alves Júnior e Corrêa Júnior (2006) verificaram que houve diminuição 

drástica na mortalidade desse grupo de RN e que as intervenções têm diferentes efeitos na 

mortalidade por faixa de peso específico. Dentro desse grupo, merecem destaque os RN com 

peso inferior a 1500g, responsáveis pela maior parcela da mortalidade neonatal. Portanto, é 

imperioso obter-se mais informações, haja vista que a redução nas taxas de mortalidade exige 

conhecimento profundo dos grupos de maior risco para adoção de intervenções efetivas.  

A melhora nos cuidados propiciados à gestante e aos RN de alto risco reduziu a 

mortalidade de RNPT em praticamente todos os serviços do mundo. Assim, a sobrevida de 

prematuros, com pesos entre 1.250 e 1.500g está aproximadamente em 90%. Observou-se 

aumento importante de sobrevida no grupo entre 750 e 1.000g, de aproximadamente 60%. Por 

outro lado, o grupo com pesos abaixo de 750g ou 25 semanas de gestação apresenta baixa 

sobrevida, de aproximadamente 20%. A mortalidade nesse grupo é de redução difícil, apesar 

das modernas técnicas empregadas em unidades de cuidados intensivos neonatais 

(MARANHÃO; JOAQUIM; SIU, 1999). 

A prematuridade é uma das principais causas de morbidade perinatal, com 

incidência entre seis e doze por cento, sendo responsável por 75% das mortes perinatais 
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(REICHERT; COSTA, 2001). Estas consequências decorrem da imaturidade associada às 

condições do nascimento e cuidados subsequentes. Assim, em virtude da fragilidade do 

RNPT, segue elevado o número de internações dos RN nas unidades de internação neonatal, 

em decorrência dos diagnósticos da prematuridade, muito baixo peso ao nascer, anóxia 

perinatal, malformações, dentre outros, que predispõem a tratamentos especializados para 

sobreviverem (GOMELLA et al., 2012). 

Para Gurgel (2011), o nascimento de bebês de alto risco, o aperfeiçoamento das 

unidades neonatais e a evolução dos métodos terapêuticos permeiam o cotidiano de 

enfermeiros, no qual a assistência é de extrema importância para recuperação da saúde deste 

paciente. Neste âmbito, a assistência neonatal passou por muitas transformações e, com 

advento de novas tecnologias, trouxe um universo mais amplo no cuidado aos RN. Essas 

mudanças atingiram também a finalidade do trabalho nas unidades neonatais, que não ocorre 

somente na perspectiva da racionalidade e recuperação do corpo anatomofisiológico do RN, 

mas passa a preocupar-se com a família e a qualidade de vida (GAIVA; SCOCHI, 2004). 

A partir dos aspectos citados e da vivência da autora como enfermeira em UTIN, 

surgiu o interesse pela temática prevenção de lesões de pele no RNPT. Era de particular 

interesse o cuidado com a pele do RNPT com uso da membrana semipermeável, o qual 

parecia propiciar resultados eficazes para a sobrevida dos RN com idade gestacional inferior 

ou igual a 32 semanas e com peso inferior a 1.500g, ao proteger a pele e reduzir as perdas de 

água transepidérmica.  

De acordo com os achados obtidos pela autora em sua dissertação de mestrado, a 

qual realizou um estudo experimental, a aplicação  da membrana semipermeável sobre a pele 

do RNPT logo após o nascimento mostrou-se eficaz no que diz respeito à manutenção do 

sódio, cota hídrica, densidade urinária e glicemia. Pôde-se constatar que o Grupo Controle 

(GC) apresentou maior frequência de episódios de hipernatremia, densidade urinária elevada, 

hiperglicemia e necessidade de maior reposição hídrica diária. Neste estudo, foi constatado 

que, em relação a essas variáveis, o Grupo de Intervenção (GI) se manteve com um quadro 

clínico mais estável.  

Os resultados mais importantes nesta pesquisa estavam relacionados às variáveis 

cota hídrica, densidade urinária e sódio. O GI se mostrou mais equilibrado do que o GC com 

relação à cota hídrica, apresentando menor variação ao longo dos sete dias de seguimento. A 

densidade urinária foi estatisticamente menor para GI (1010 vs. 1014, p=0,003). Quanto ao 

sódio, constatou-se que os RNPT do GC mostraram aumento de 3,0 vezes na chance de 

apresentar hipernatremia quando comparados aos prematuros do GI (p <  0,001). A análise 
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deste eletrólito foi relevante, já que uma das principais complicações das perdas de água 

transepidérmica é a hipernatremia. 

Diante desses resultados e buscando a melhoria da saúde neonatal e a redução das 

complicações de uma pele imatura, a autora desenvolveu novo estudo, com intuito de 

consolidar os resultados da dissertação. Através de várias buscas em bases de dados, ficou 

evidente a acurácia do equipamento tewameter na mensuração das perdas de água 

transepidérmica sobre a pele do RNPT. Isto parecia proporcionar resultados mais fidedignos 

na avaliação da eficácia da membrana semipermeável e permitir avaliação mais realista do 

impacto desta tecnologia na recuperação desses pacientes e no aumento de chances de 

sobrevivência. 

Quando surgiu a oportunidade de cursar o Doutorado em Enfermagem na 

Universidade Federal do Ceará, outras indagações surgiram. Então, questionou-se: qual seria 

o tratamento ideal e o cuidado a ser dispensando à pele do RNPT na UTIN diante de um 

arsenal tecnológico atualmente usado no mercado para prevenção e tratamento de lesões? Em 

razão da experiência quanto ao uso da membrana semipermeável, o problema de pesquisa 

aqui apresentado refere-se à questão: a membrana semipermeável aplicada em diferentes 

regiões sobre a pele do RNPT apresenta a mesma eficácia para redução das perdas de águas 

transepidérmicas?  

Desse modo, acredita-se que, com o propósito de buscar por respostas para as 

inquietações sobre atenção diferenciada oferecida por profissionais sensibilizados ao cuidado 

integral do RN, o estudo poderá contribuir para prevenção de riscos à pele e recuperação do 

bebê, uma vez que a integridade da pele do RN pode ser considerada indicador de qualidade 

da assistência de Enfermagem, passível de quantificação, e as intervenções realizadas para 

manutenção dessa integridade são determinantes para a qualidade de vida futura da criança. 

Assim, esta pesquisa teve como principal finalidade avaliar a eficácia da 

membrana semipermeável sobre a pele do RNPT, através da mensuração das perdas de águas 

transepidérmicas nos locais que não estavam cobertos por esta película. Este equipamento 

forneceu suporte para identificar as áreas cujos valores das perdas líquidas eram mais 

elevadas. Com isso, proporcionando melhor diagnóstico para utilização desta cobertura.  
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2 EFICÁCIA DA MEMBRANA SEMIPERMEÁVEL SOBRE A PELE DE RECÉM-

NASCIDO PREMATURO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA  

A manutenção da integridade da pele dos RNPT, especialmente na primeira 

semana de vida, é uma etapa importante para melhorar a saúde neonatal. De acordo com Hahn 

(2001), uma das principais complicações de uma pele imatura são as perdas de água 

transepidérmicas, as quais aumentam a morbimortalidade neonatal. Grandes volumes de perda de 

água também contribuem para perda de calor, interferindo na termorregulação. 

A prevenção bem-sucedida contra perdas excessiva de calor contribui, de forma 

acentuada, para o aumento de chance de sobrevida dos RN. As incubadoras conseguem 

manter um ambiente termoneutro em virtude da utilização de um dispositivo, “servo control”, 

este sensor é acoplado ao abdome do bebê. Se a temperatura cair, será liberada quantidade 

adicional de calor. Assim que for alcançada a temperatura cutânea (36- 36,5
0
c), a unidade de 

aquecimento será automaticamente desligada (GURGEL, 2011). 

A perda de água transepidérmica (PTEA) representa o principal componente 

variável das perdas extras renais de líquidos. É o somatório da água que evapora de maneira 

insensível através da pele (2/3) e do trato respiratório (1/3). A perda de líquidos através da 

pele pode ser expressa de maneira mais precisa pela medida da superfície corpórea ou pode 

ser relacionada ao peso. Dentre os fatores relacionados à perda de água transepidérmica, a 

idade gestacional, o tempo de vida, os fatores ambientais (umidade e temperatura) e o peso 

são os principais (CARTIDGE, 2000).  

Conforme Gurgel (2011), uma das preocupações durante a assistência ao RNPT é 

a prevenção e o tratamento das lesões de pele, as quais exigem cuidado particular, já que a 

pele é fina e extremamente suscetível às feridas. Torna-se grande desafio para equipe de 

Enfermagem manter a integridade da pele do bebê, em razão da necessidade de fixar, de 

maneira segura, o tubo endotraqueal, os sensores, as sondas, o cateter de infusão venosa e 

outros materiais sobre a pele imatura, sem, contudo, causar lesões severas, uma vez que a 

presença de lesões representa fator complicador no estabelecimento da saúde.  

O enfermeiro, durante a assistência diária, depara-se com a observação de 

anormalidades na pele do neonato e com a iminência do desenvolvimento de lesões 

iatrogênicas associadas à terapêutica adotada. Por isso, a avaliação da integridade da pele 

pode sinalizar aspectos a serem melhorados no cuidado prestado ao neonato (GURGEL, 

2011). 
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Ao realizar os cuidados cotidianos com a pele do RN, segundo Gurgel (2011), o 

enfermeiro utiliza coberturas que formam barreira epidérmica, a fim de prevenir lesões de 

pele. Dentre as coberturas utilizadas para proteger a pele, merece atenção a membrana 

semipermeável como proteção da pele do RN, avanço tecnológico tanto para o cuidar em 

Enfermagem como para melhoria neonatal. Buscando estratégias para melhoria desses pacientes, 

identifica-se o uso da membrana semipermeável como um recurso terapêutico eficaz para 

minimizar as perdas de água transepidérmicas, principalmente em RNPT. Dentre as 

finalidades do uso da membrana semipermeável na pele do RNPT, têm-se a proteção da pele e 

a redução das perdas de água transepidérmica (IKEZAWA, 1998).  

Como mecanismo de ação, a membrana semipermeável promove ambiente úmido, 

favorável à cicatrização, possui permeabilidade seletiva, permitindo a difusão gasosa e 

evaporação de água, e, assim, torna-se impermeável a fluidos e micro-organismos. É indicada, 

particularmente, para proteção de pele íntegra, escoriações e prevenção de úlceras de pressão 

(JORGE, 2003).  

A prevenção de grande perda de água transepidérmicas no início da maturação da 

barreira epidérmica pode reduzir a necessidade de reposição maciça de líquidos e prevenir a 

morbidade causada pela hiper-hidratação. Como referido, em estudo  anterior, foram 

encontrados importantes resultados no que diz respeito à cota hídrica ao se utilizar a 

membrana semipermeável (GURGEL, 2011).  

Ao ponderar a necessidade de se obter informações detalhadas e precisas sobre o 

conhecimento produzido acerca da eficácia da membrana semipermeável sobre a pele do 

RNPT, desenvolveu-se uma revisão integrativa da literatura, com finalidade de reunir e 

sintetizar o conhecimento científico produzido sobre o tema, ou seja, buscar, avaliar e 

sintetizar as evidências disponíveis sobre a eficácia da membrana semipermeável para 

incorporação na prática de pesquisa.  As etapas que constituíram o método estão descritas a 

seguir.  

 

2.1 Elaboração da questão norteadora 

 

Para embasar este estudo buscou-se identificar, analisar e sintetizar as evidências 

disponíveis na literatura sobre a eficácia da membrana semipermeável sobre a pele do RNPT, 

utilizou-se a questão de pesquisa: a membrana semipermeável sobre a pele do RNPT é eficaz 

na redução de perdas de água transepidérmicas?  
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Para a revisão, teve-se a estratégia PICO, apresentada no quadro 1. PICO 

representa um acrônimo para Paciente, Intervenção, Comparação e “Outcomes” (desfecho). 

Dentro da Pesquisa Baseada em Evidência (PBE) esses quatro componentes são os elementos 

fundamentais da questão de pesquisa e da construção da pergunta para a busca bibliográfica 

de evidências (AKOBENG. 2005). Consoante o autor, a estratégia PICO pode ser utilizada 

para construir questões de pesquisa de naturezas diversas, oriundas da clínica, do 

gerenciamento de recursos humanos e materiais, da busca de instrumentos para avaliação de 

sintomas entre outras. 

 

Quadro 1 - Descrição da estratégia PICO para elaboração da pergunta de pesquisa. 

 

Acrônimo Definição Descrição 

P Paciente ou problema Recém-nascidos prematuros 

I Intervenção Aplicação da membrana semipermeável 

C Comparação ou controle Região corporal descoberta ou com uso de outro 

dispositivo similar à membrana 

O Resultado/ Desfecho Redução das perdas de água transepidérmicas 

 

2.2 Amostragem 

Para responder à questão norteadora, é preciso garantir abrangência, obtendo-se 

publicações referentes à questão de pesquisa. Para isso, realiza-se busca em bases eletrônicas, 

periódicos, conferência de referências listadas em estudos primários, contatam-se  

pesquisadores e obtém-se material não publicado, pois, com isso, diminui-se o risco de viés 

(ARONE, 2011). 

 Neste estudo, foi realizada seleção bibliográfica, utilizando as seguintes bases de 

dados: Literatura Latino – Americana em Ciências de Saúde (Lilacs), National Library of 

Medicine and National Institutes of Health (Pubmed), Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (Cinahl), Scopus e Cochrane. Para busca nas cinco bases de dados, 

foram realizados os seguintes cruzamentos: Neonatal Skin or Transepidermal Water Loss, 

Polyurethane Membrane or Artificial Skin, Transepidermal Water Loss, Transepidermal 

Water Loss or Premature Infant. 

Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: artigos completos 

disponíveis eletronicamente e escritos nos idiomas português, inglês ou espanhol. Foram 

excluídos editoriais e cartas ao editor. Para seleção dos estudos, procedeu-se à leitura do título 

e resumo para análise, a fim de confirmar a abordagem da temática.  
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Após a seleção, os estudos foram submetidos à leitura minuciosa para análise do 

conteúdo. É importante ressaltar que os artigos que não estavam disponíveis eletronicamente 

foram solicitados à biblioteca da Universidade Federal do Ceará. O processo de seleção dos 

artigos nas cinco bases de dados foi realizado de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013, estes 

se encontram dispostos nas cinco figuras que seguem. 

 

Figura 1 - Processo de seleção da base de dados Cochrane. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

Figura 2 - Processo de seleção da base de dados Cinahl. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

Uma leitura: títulos e resumos 

71 – não abordaram a temática 

4 – não estavam disponíveis eletronicamente 

3 – estavam repetidos em outras bases de dados 

Subtotal de estudos incluídos - 1 

Duas e três leituras  

Incluídos: um 

Cochrane: 79 estudos encontrados 

Uma leitura: títulos e resumos 

649 – não abordaram a temática 

20 – não estavam disponíveis eletronicamente 

5 – estavam repetidos em outras bases de dados 

Subtotal de estudos incluídos - 20 

Duas e três leituras  

19 – estudos não responderam às questões da 

pesquisa 

Incluídos: um 

Cinahl: 694 estudos encontrados 
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Figura 3 - Processo de seleção da base de dados Scopus. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

Figura 4 - Processo de seleção da base de dados Lilacs. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 

 

 

 

Uma leitura: títulos e resumos 

2094 – não abordaram a temática 

30 – não estavam disponíveis eletronicamente 

Subtotal de estudos incluídos - 12 

Duas e três leituras  

19 – estudos não responderam às questões da 

pesquisa 

Incluídos: um 

Scopus: 2.136 estudos encontrados 

Uma leitura: títulos e resumos 

63 – não abordaram a temática 

Um – não estava disponíveis eletronicamente 

Subtotal de estudos incluídos - 20 

Duas e três leituras  

Três – estudos não responderam às questões da 

pesquisa 

Nenhum estudo foi incluído 

Lilacs: 67 estudos encontrados 
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Figura 5 - Processo de seleção de base de dados Pubmed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

2.3 Resultados  

Os pesquisadores americanos Knauth et al. (1989), Vernon et al. (1990) e 

Hammarlund e Sedin (1979) utilizaram um instrumento denominado evaporimeter para medir 

as perdas de águas transepidérmicas, com o uso da membrana semipermeável em diferentes 

regiões do corpo de RNPT. O evaporimeter é instrumento não invasivo que mede a 

evaporação da água da superfície da pele de bebês.  

Os estudos  de  Knauth et al. (1989) e Vernon et al. (1990) diferiram entre si em 

relação ao peso, à idade gestacional, ao tempo de permanência da membrana semipermeável, 

como também as regiões do corpo que a cobertura foi aplicada. Os demais estudos de  

Bhandari, Brodsky e Porat (2005) realizados na Filadélfia (EUA) e Gurgel (2011) não 

utilizaram instrumento para mensurar as perdas de águas transepidérmicas e avaliaram a 

eficácia da membrana através de variáveis, como peso, idade gestacional, sódio, glicemia e 

densidade urinária. 

 Desde a década de 1980, usa-se membrana semipermeável como proteção de pele 

de RNPT. O estudo de Knauth et al. (1989) investigou 18 RNPT de 750g a 2.450g e idade 

gestacional de 25 a 36 semanas. Dezoito RNPT receberam o filme nas regiões torácica e 

abdominal no período de duas a quatro horas. As medições das perdas transepidérmicas foram 

realizadas 30 minutos antes e após aplicação do filme. Durante a fase longitudinal do estudo, 

sete RNPT tiveram a membrana aplicada nas regiões torácica e abdominal do primeiro ao 

Uma leitura: títulos e resumos 

1530 – não abordaram a temática 

50 – não estavam disponíveis eletronicamente 

Subtotal de estudos incluídos - 20 

Duas e três leituras  

386 – estudos não responderam às questões da 

pesquisa 

Estudos incluídos: um 

Pubmed: 1.967 estudos encontrados 
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quarto dia de vida. Uma série de medições foi obtida diariamente, em locais com e sem a 

membrana. Este estudo mostrou que na fase inicial houve diminuição significativa de perdas 

de águas transepidérmicas de 21.1g/m
2
/h antes da aplicação para 10,5 g/m

2
/h após a fixação. 

Imediatamente, após a remoção as perdas retornaram para 22,8 g/m
2
/h.  

Estudo semelhante, realizado por Vernon et al., (1990), aplicou adesivo de 

poliuretano (3x3 cm) em 10 RNPT no hemitórax anterior direito e coxa direita anterior e com 

idade gestacional na faixa de 24-32 semanas. O lado esquerdo anterior do tórax e esquerdo 

anterior da coxa não tratada permaneceu como controle. Este estudo demonstrou que os 

valores variaram de 6-35g/m
2
/h antes da aplicação da cobertura para 0- 20g/m

2
/h após a 

membrana ser aplicada sobre a pele. Os autores identificaram que no decorrer dos dias, as 

regiões cobertas pelo filme obtiveram significativa redução das perdas de águas 

transepidérmicas. Foi constatado, através de culturas, que nenhum RNPT teve sepse ou 

infecção cutânea no decorrer do estudo.  

Hammarlund e Sedin (1979) em estudos desenvolvidos na Suíça, mostraram perda 

de água transepidérmica de 60 g/m²/h para uma criança de idade de 27 semanas de gestação. 

O trabalho mostrou que a perda de água transepidérmica da parte superior do tórax e ombro e 

da parte anterior da coxa foi menor do que em outros locais do corpo. No estudo de Vernon et 

al. (1990), o ombro, parte superior do tórax, foi escolhido para maioria dos bebês devido à 

acessibilidade. Mesmo nestes locais do corpo que normalmente não demonstram alta taxa de 

perda de água transepidérmica,  ocorreu diminuição estatisticamente significativa na perda de 

água transepidérmica, com uso de curativo semipermeável. Será avaliado em estudos futuros 

o efeito da membrana semipermeável em relação às necessidades hídricas, especialmente em 

recém-nascidos de muito baixo peso, com epiderme imatura e danificada. 

Os autores Bhandari, Brodsky e Porat (2005) avaliaram os efeitos da aplicação da 

membrana semipermeável, revisaram os prontuários de RNPT com peso de nascimento menor 

que 1kg, no período de dois anos e compararam com o grupo que utilizaram a cobertura por 

período de 19 meses. Neste estudo, pesquisadores aplicaram a cobertura nas regiões torácica, 

abdominal, extremidades inferiores durante duas ou três semanas. Concluíram que a aplicação 

de membrana de poliuretano semipermeável à pele de bebês com peso extremamente baixo ao 

nascer, imediatamente após o nascimento, diminui os distúrbios de fluidos e eletrólitos e, 

significativamente, melhora da evolução, pois reduz a severidade de doenças pulmonares e 

mortalidade.  

Importante ressaltar que este estudo é semelhante a estudo realizado por Gurgel 

(2011) que constatou que, no decurso de aplicação da membrana semipermeável logo após o 



26 

 

nascimento, no Grupo de Intervenção (GI), diminuição de níveis de sódio e de exigências 

fluidas diárias durante a primeira semana de vida nos RNPT, o grupo apresentou menores 

episódios de hiperglicemia e a densidade urinária foi mantida nos padrões de normalidade, em 

comparação aos RNPT do Grupo Controle (GC).  

 Importante ressaltar que esses estudos não utilizaram instrumento para mensurar 

diretamente as perdas de águas transepidérmicas e variáveis, como peso, idade gestacional, 

sódio, glicemia e densidade urinária. Assim, o uso do instrumento que mede diretamente tais 

perdas pode produzir melhor acurácia dos resultados. Com estes dados, teve oportunidade de 

avaliar diariamente a eficácia da membrana semipermeável aplicada em diversas regiões do 

corpo de RNPT.   

A terapêutica hídrica é um aspecto importante no cuidado a RN, especialmente 

naqueles com muito baixo peso ao nascer, devido à alta frequência de administração de 

fluidos parenterais, à variabilidade nos fatores que ditam a quantidade e a composição de 

necessidades hídricas e às consequências de desequilíbrio dos fluidos e eletrólitos.  

Portanto, para manipulação hídrica adequada dos neonatos, é necessário entender 

os mecanismos fisiológicos normais que controlam o balanço hídrico, bem como as variações 

nestes mecanismos que podem ocorrer em RN doentes ou prematuros. Os resultados do 

manejo hídrico precisam ser monitorados com cautela e, com base nestes, a oferta hídrica 

deve ser ajustada sempre que necessária. Com o uso do equipamento mensurador, o 

neonatologista poderá calcular com precisão a cota hídrica, ou seja, a quantidade diária de 

líquidos que o RN necessita, evitando sobrecarga circulatória. 

Na tentativa de compreender esses resultados, nosso interesse é defender a tese de 

que, a utilização da membrana semipermeável sobre a pele do RNPT é eficaz na redução das 

perdas de água transepidérmicas. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

Avaliar a eficácia do uso da membrana semipermeável como recurso tecnológico 

a ser utilizado em diferentes regiões da pele de RNPT para redução de perdas de água 

transepidérmicas.  

 

3.2 Específicos 

 Avaliar as perdas de águas transepidérmicas (PTEA) de RNPT durante o internamento;  

 Comparar as perdas de águas transepidérmicas entre diferentes regiões cobertas e não 

cobertas pela membrana semipermeável;  

 Verificar diferenças no tempo de sobrevida de RNPT que receberam a membrana 

semipermeável em diferentes regiões corporais. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4. 1 A Fluidoterapia na vida fetal 

 

 

A fluidoterapia ou terapêutica hídrica é fundamental nos cuidados aos recém-

nascidos de muito baixo peso (RMNBP)  devido à alta frequência de administração de fluidos 

parenterais, variabilidade nos fatores que influenciam a quantidade, composição de suas 

necessidades hídricas e consequências de desequilíbrio dos fluidos e eletrólitos. Assim, o 

cuidado com a oferta hídrica deve considerar os mecanismos fisiológicos normais que 

controlam o balanço hídrico e as variações que podem ocorrer em RN doentes e/ou imaturos 

(GOMELLA et al., 2012). 

Particularmente, nos RNPT, a evaporação da água livre, resultante da contração 

do espaço extracelular, pode ser complicada pelo estado hiperosmolar e hipernatrêmico e 

ocasionar outros distúrbios eletrolíticos, tornando-se um risco de vida eminente. Tratar estas 

condições com reposição de grande volume de líquidos pode ser um risco e causar hiper-

hidratação em persistência do canal arterial (PCA), falência cardíaca congestiva e edema 

pulmonar (MODI, 2003). 

A água é o elemento mais importante e de maior porcentagem no corpo humano, 

estando sua distribuição nos compartimentos intra e extracelular dependente do conteúdo de 

solutos (eletrólitos e proteínas) na água circulante osmolaridade. Além disso, a membrana 

celular é completamente permeável à água, porém o mesmo não ocorre para maioria dos 

solutos (TAMEZ; SILVA, 2013). O volume do comportamento intracelular é mantido pelo 

potássio (K) e regulado pela bomba de sódio (NA) e potássio (K). Por sua vez, o volume do 

compartimento extracelular é mantido pelo sódio e regulado pelos rins. E, por fim, o volume 

intravascular é mantido pela pressão osmótica coloidal (proteínas do plasma) (GOMELLA et 

al., 2012). 

A direção do movimento da água é determinada pela pressão osmótica, a qual é 

gerada pela diferença de sua concentração de macromoléculas intracelulares não-permeáveis, 

principalmente proteínas, em cada lado da membrana, produzindo forças osmóticas e 

eletroquímicas que resultam em uma distribuição desigual de moléculas de pequeno peso 

molecular, como os íons sódio, cloro e potássio, dentro da célula. Este gradiente é então 

equilibrado por um mecanismo ativo na membrana que transporta sódio e cloro para fora da 

célula, denominado bomba de sódio-potássio e ATP (HAHN, 2001). 
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Apesar do volume celular e da concentração da água intracelular serem regulados 

por transporte iônico ativo através da membrana celular, a extensão do gradiente osmótico é 

diminuída pelo volume extracelular (VEC), que funciona como interface de proteção contra o 

meio externo, protegendo os tecidos de súbitas ou grandes mudanças na concentração de água 

e eletrólitos. Segundo Hartnoll (2003), enquanto o VEC limita as alterações de osmolaridade 

no meio intracelular, é necessário sistema para controle de volume e concentração de água e 

eletrólitos no organismo. Mudanças no equilíbrio hídrico, associadas a interações da criança 

com o meio e à produção de energia, são refletidas em alterações do volume extracelular. 

Durante a vida fetal, o líquido  extracelular é desviado para o espaço intracelular e 

à medida que a idade gestacional avança, há decréscimo de água corporal total e de líquido 

extracelular até o nascimento e, consequentemente, de água corporal total do RNPT quando 

comparado ao RN a termo. A função glomerular melhora conforme a idade gestacional, de 

modo que RNPT menores de 34 semanas apresentam taxa de filtração glomerular baixa, 

dificuldade em absorver sódio e bicarbonato, e para concentrar a urina, apresentando balanço 

negativo e diurese diluída (ESPIRIDIÃO; COSTA; ZUCOLOTO, 2004). 

Nos estágios precoces do desenvolvimento fetal, grande parte do corpo consiste 

de água. Com 24 semanas de gestação, a água corporal total representa 90% do peso, sendo 

aproximadamente 65% no compartimento extracelular e 25% no intracelular. No  período 

fetal precoce, aproximadamente 95% do peso é composto por água. A proporção da água 

corporal total diminui gradativamente e durante este período. Aos oito meses de gestação, 

atinge 80% do peso fetal. À medida que o feto se desenvolve, o volume do líquido 

extracelular diminui, representando ao final da gestação 75% do peso corporal, 

compreendendo os compartimentos extracelulares com 40% e os intracelulares com 35%  

(SANTANA et al., 2002).  

Ao mesmo tempo em que ocorre essa perda relativa de agua durante a gestação, 

uma redistribuição do fluido corporal vai acontecendo, com a diminuição gradativa nas 

quantidades de fluidos extracelulares e aumento do fluido intracelular. Essas mudanças 

podem ser atribuídas a efeitos combinados de aumento da densidade celular, deposição de 

substâncias na matriz extracelular e deposição de gordura próximo ao termo (GOMELLA et 

al., 2012). 

Outros espaços adicionais devem ser considerados no entendimento da regulação 

dos volumes intersticial e plasmático durante o período perinatal. Antes do nascimento, os 

pulmões em desenvolvimento estão preenchidos por um líquido formado pela secreção ativa 

de íons clorídricos dentro do espaços alveolares, resultando em um progressivo acúmulo de 
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fluidos dentro do pulmão, a medida que a gestação progride. Próximo ao parto, mecanismo 

hormonais e aumentos na pressão arterial contribuem para diminuição desse fluido pulmonar 

(OSBORN; EVANS, 2004). 

 Um outro espaço que funciona como reservatório hídrico é o estomago, que pode 

conter de 3 a 5% do peso corporal em líquido. Esses volumes também serão afetados pelo 

trabalho de parto, tipo de parto e pela idade gestacional. De acordo com Gomella et al., 

(2012), durante o trabalho de parto e o nascimento, várias mudanças ocorrem em relação ao 

volume sanguíneo. Diversos mecanismos fisiológicos explicam essas mudanças, incluindo 

alterações hormonais, transfusões placentárias e mudanças em gradientes de pressão.  

 

4.2 A Perda hídrica do RNPT 

 

A perda de peso corporal nos primeiros dias de vida também é bem reconhecida. 

A porcentagem desta em relação ao peso corporal varia com a idade gestacional e com outros 

fatores relacionados ao manuseio hídrico inicial. RNPT criticamente enfermos não 

conseguem receber aporte adequado de líquidos, calorias e nutrientes por mamada. É 

necessário manejo para garantia de oferta destes elementos essenciais à homeostase do RN. 

Ao nascer, o RN é um sistema de perdas e ganhos hídricos, o qual requer equilíbrio para 

garantia de crescimento e desenvolvimento adequado. O controle hidroeletrolítico, então, 

torna-se essencial, a fim de que sejam contabilizados ganhos e perdas hídricas (GOMELLA et 

al., 2012). 

A água que hidrata a pele provém de camadas mais inferiores, atingindo a 

superfície e evaporando-se em seguida. É a chamada perda de água transepidérmica, reduzida 

pelo manto hidrolipídico que a reveste, formado pelas secreções sudoríparas e sebáceas. Esta 

camada, além de reduzir as perdas hídricas e o consequente ressecamento da pele, funciona 

como protetora contra a agressão do meio ambiente, especialmente física, química e 

microbiológica (ESPIRIDIÃO; COSTA; ZUCOLOTO, 2004). 

 O nascimento de um RNPT implica exposição de um conteúdo de água corpórea 

total e extracelular maior ao ambiente extrauterino quando comparado com o RN a termo. 

Este excesso de volume é rapidamente perdido dentro dos primeiros dias após o nascimento, 

quando uma grande perda insensível de água e um considerável volume de urina diluída são 

produzidos. O resultado é uma osmolaridade aumentada no compartimento extracelular e 

contração no compartimento da água intracelular (DAVIS; AVNER, 2002).  
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Após o nascimento, o RN pode apresentar perdas hídricas sensíveis e insensíveis. 

As sensíveis refletem o que pode ser mensurado (urina, drenagem gástrica) e as insensíveis 

correspondem àquelas não quantificáveis (evaporação de agua , pela pele e na respiração). 

Um dos principais fatores que determinarão o manuseio hidroeletrolítico no período neonatal  

são as estimativas da perda de água transepidérmica, a qual é dependente da idade 

gestacional, do tipo de aquecimento usado, do uso de umidificação ambiental e de fototerapia 

e ventilação. 

Perdas insensíveis são definidas como perdas de água livre de eletrólitos, por 

evaporação passiva, sem controle. São funções da relação da superfície com o peso e a 

presença ou não da camada córnea impermeabilizante. De acordo com Korner et al. (2009), a 

expressão perda insensível de água refere-se à soma de todas as perdas de água através da 

pele e da respiração, contrapondo-se às perdas sensíveis.  

A perda de água transepidérmicas ocorre pela difusão através da pele dependendo, 

portanto, de sua permeabilidade. Ela depende não apenas dos fatores relacionados com as 

propriedades de barreiras da pele, das idades gestacionais e pós-natal, como também de 

fatores ambientais, como umidade, velocidade do ar e temperatura. As consequências destas 

perdas são inúmeras, podendo-se destacar a hipernatremia, a desidratação e o aumento da 

perda de calor, com decorrente maior perda de peso.  

A perda transepidermal de água é responsável por 20% de energia expedida pelo 

RN menor de 30 semanas. Assim, a perda excessiva de fluidos pode contribuir para o estado 

de hipernatremia hiperosmolar e outros distúrbios eletrolíticos, aumentando os riscos de 

hemorragia intracraniana e hipotermia em decorrência da evaporação da água através da pele 

(MANCINI et al., 1994).  

Para Sedin (1989), essa perda inicial acontece nos primeiros dias de vida, e é tanto 

maior quanto menor for a idade gestacional. Embora essa perda diminua sensivelmente com o 

tempo, ainda, é significativamente maior no pré-termo que no termo ao final do primeiro mês 

de vida. RNPT de 25 a 26 semanas, com peso entre 500 e 800 gramas, nascem praticamente 

sem barreiras contra a evaporação de agua transepidérmica e, além disso, têm alta proporção 

de superfície corporal em relação à massa, e muito mais água corporal do que os prematuros 

maiores. Por sua vez, uma perda extremamente alta de água livre pode produzir uma 

hiperosmolaridade extracelular, com hipernatremia, hiperglicemia e hiperpotassemia, com 

repercussões no espaço intracelular, com consequente desidratação celular, podendo implicar 

anos neurológicos. 
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Durante o primeiro dia de vida, a evaporação pela pele é alta e esta perda é de 15 

vezes maior em RN de 25 semanas de idade gestacional em comparação a RN a termo. Isto 

decorre da imaturidade da barreira do epitélio da pele do pré-termo extremo com pouca 

queratinização, maior fluxo sanguíneo cutâneo, percentagem de água corporal, frequência 

respiratória e superfície corpórea em relação ao peso. A maturação da pele é rápida após o 

nascimento e, no final da primeira semana de vida, as perdas insensíveis do prematuro se 

igualam as de um neonato a termo (EVANS; RUTTER, 1997). O prejuízo hídrico é 

significativamente maior em pré-termo com idade gestacional inferior a 25 semanas. A perda 

de líquidos pode atingir até 30% do peso corporal nas primeiras 24 horas, causando 

desidratação e hipotensão, predispondo o RNPT à risco de hemorragia intraventricular e 

enterocolite necrosante. 

Em termos clínicos, a maturidade da epiderme pode ser quantificada pela perda 

transepidermal de água, sendo utilizada em pesquisas como medida da efetividade de barreira 

da epiderme. Esta perda, conforme descrito, ocorre em função de parâmetros diversos, 

incluindo a umidade do ambiente e temperatura, idade gestacional e idade pós-natal, estado 

geral do RN e temperatura do corpo do paciente. Em prematuros de menos de 1kg, com idade 

gestacional inferior a 30 semanas, a perda de água transepidermal pode variar de 80 a 200 

ml/kg/dia (HANH, 2001).  

 

4.3 A Membrana semipermeável com estratégia para a redução das perdas de águas 

transepidérmicas 

 

Darmstadt e Dinulos (2000) defendem o uso de estratégias para redução da perda 

transepidérmica, incluindo umidificação, aquecimento dos gases inspirados e cuidado 

adequado com a pele. Neste âmbito, alguns agentes tópicos têm se mostrado efetivos na 

redução das perdas, destacando-se a membrana semipermeável de poliuretano. Como 

mecanismo de ação, a membrana semipermeável promove ambiente úmido, favorável à 

cicatrização, possui permeabilidade seletiva, permitindo a difusão gasosa e a evaporação de 

água, e, assim, torna-se impermeável a fluidos e micro-organismos. É indicada, 

particularmente, para proteção de pele íntegra, escoriações e prevenção de úlceras de pressão 

(JORGE, 2003). 

Além dos benefícios à pele e, consequentemente, à saúde do RN, a película possui 

propriedades elastomérica e distensível, sendo facilmente adaptável a áreas de contorno do 

corpo. É constituída de adesivo acrílico hipoalergênico, o que permite aderência somente à 
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pele íntegra. Deste modo, não adere à superfície úmida, evitando o trauma após sua retirada 

(JORGE, 2003) 

A cobertura é permeável ao vapor e oxigênio e impermeável a micro-organismos. 

Uma vez aplicada, proporciona efetiva barreira à contaminação externa, enquanto produz 

ambiente úmido na superfície cutânea, pois reduz a perda de vapor de água do tecido exposto 

(CAMPBELL, 2000). Os procedimentos para fixação deste tipo de película perfazem etapas 

que se iniciam no planejamento do cuidado. A princípio, é essencial avaliar o RN, quanto ao 

peso de nascimento, à idade gestacional e textura da pele. O peso ao nascer é um dos 

principais fatores de risco para ocorrência de lesão de pele. Mesmo a termo, o RN pequeno 

para idade gestacional, muitas vezes, tem internação prolongada, isto envolve uso de 

equipamentos e materiais que acarretam risco de lesão na pele. 

Tão importante quanto à avaliação do peso ao nascer é a averiguação da idade 

gestacional, pois a pele de neonatos com idade gestacional ≤ 30 semanas é imatura, enquanto 

os neonatos de 30 a 34 semanas estão no período entre a pele extremamente imatura e a pele 

no início da maturidade funcional (YIOSIPOVITH, 2007).  

A textura da pele do RN é lisa, macia e flexível. Durante a avaliação, pele muito 

fina e gelatinosa ou fina e lisa é um indicativo para o uso da membrana. Os filmes são fixados 

logo após o nascimento, pois o desenvolvimento imaturo do prematuro associado à grande 

área de superfície corporal, juntamente com a função de barreira epidérmica diminuída, pode 

causar perda de água transepidérmica (AGREN, 2003). 

Os filmes,
 
de 6x7cm, são fixados sobre a pele íntegra, na região abdominal, 

torácica anterior, e membros inferiores. Exige-se habilidade técnica em manuseio e na 

prevenção de contaminação do material. Para tal, seguem-se as recomendações do fabricante. 

A ausência de barreira da pele para proteção contra o ambiente ocasiona grande 

perda transepidérmica de água, risco de absorção cutânea de substâncias tóxicas e 

vulnerabilidade elevada para traumas da pele (IKEZAWA, 1998; DARMSTAD; DINULOS, 

2000; HAHN, 2001).  

 

4.4 A Tecnologia na promoção da saúde do RNPT em terapia intensiva neonatal 

 

Tecnologia é o resultado de processos concretizados a partir da experiência 

cotidiana e da pesquisa, para o desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos/saberes 

ordenados, organizados e articulados, para emprego no processo de concepção, elaboração, 

planejamento, execução/operacionalização e manutenção de bens materiais e simbólicos e 
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serviços produzidos e controlados pelos seres humanos, com uma finalidade prática e 

específica (NIETSCHE, 2000). A tecnologia vem atuar como legitimadora do ato profissional 

e da instituição que a utiliza, passando a adotá-la até como um critério de avaliação de 

qualidade dos serviços de saúde prestados no ambiente hospitalar (BASTOS 2002). 

A utilização de tecnologias, portanto, é também uma forma de cuidar em 

Enfermagem é um ideal que deve ser trabalhado e desenvolvido de acordo com os interesses 

de uma pessoa ou grupo. É um processo vivencial, em que a enfermeira, através de uma 

assistência individualizada, avalia cada paciente para amenizar seu sofrimento. 

Técnica e tecnologias em Enfermagem são um instrumental que constituem o 

saber de Enfermagem utilizado pelos profissionais no desenvolvimento cotidiano de sua 

práxis. A revolução do saber/fazer da Enfermagem é considerada como algo importante, mas 

o seu uso não pressupõe necessariamente uma assistência com o significado de eficiência e 

qualidade, pois nem sempre é comprovada ou mesmo avaliada. Quando utilizadas pela 

Enfermagem as tecnologias podem se configurar como conjuntos de novas ferramentas, 

suportes e canais para o tratamento e acesso às informações correspondendo a modos de 

expressão e incorporação de modelos de participação e recreação cultural, introduzindo um 

novo modelo de educação. 

Neste contexto, tem-se a Promoção da Saúde que segundo a Carta de Otawa 

(1986) resultado da I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde ocorrida no 

Canadá, é o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade 

de visa e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Os 

participantes desta Conferência acreditavam que, se todos se unissem e apresentassem 

estratégias para a Promoção da Saúde, seguindo valores morais e sociais nela descritos, no 

ano de 2000 a saúde para todos seria uma realidade. Quando o paciente é o RN, as diretrizes 

mudam, pois para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social este 

permanece sob os cuidados intensivos dos profissionais de saúde. 

Pesquisadores como Silva et al., (2011) mencionam que a Promoção da Saúde 

esta inserida na perspectiva de um novo modelo de atenção a saúde que busca a qualidade de 

vida das populações, compreendendo-a como resultado de um conjunto de determinantes do 

âmbito socioeconômico, político, cultural e emocional que influenciam os indivíduos, não se 

limitando apenas ao campo biológico. Esse processo de mudança no Brasil suscita a 

necessidade de novos olhares e ações voltadas as diversas áreas de atenção a saúde, inclusive 

aquelas desenvolvidas no âmbito de instituições hospitalares. 
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5 METODOLOGIA 

  

5.1 Tipo de estudo 

 

Estudo experimental e randomizado, cujos RNPT foram divididos em quatro 

grupos para receberem a membrana semipermeável em quatro regiões essenciais para 

aplicação: tórax anterior, abdômen e extremidades inferiores. Os grupos foram divididos em: 

Grupo 1, composto por RNPT que receberam a membrana aplicada no abdômen e membros 

inferiores; Grupo 2, os RNPT que tiveram a membrana aplicada no tórax anterior e membros 

inferiores; Grupo 3, RNPT que receberam a membrana no tórax anterior e abdômen; e Grupo 

4; composto por RNPT que receberam a membrana nas três áreas (tórax anterior, abdômen e 

membros  inferiores). 

A pesquisa experimental difere da modalidade não experimental em um aspecto 

importante, o pesquisador que usa um delineamento experimental e um agente ativo, mais do 

que um observador passivo. Para se qualificar como experimento, o delineamento da pesquisa 

necessita possuir três propriedades: manipulação (o experimentador faz alguma coisa aos 

participantes do estudo); controle (o experimentador introduz controles sobre a situação 

experimental, incluindo o uso do grupo-controle); e a randomizacão (o experimentador 

designa aleatoriamente os participantes para os grupos de controle e experimental) (HULLEY 

et al., 2007).  

A randomizacão é a base de um ensaio clínico, é importante que seja feita de 

forma correta. São as características mais importantes da randomizacão: o procedimento deve 

realmente alocar tratamentos aleatoriamente e as alocações devem ser invioláveis, de forma 

que seja impossível que fatores intencionais ou não intencionais influenciem na randomizacão 

(CUMMINGS; GRADY; HULLEY, 2007). 

O fenômeno de interesse estudado é a eficiência do uso da membrana 

semipermeável como recurso tecnológico a ser utilizado na pele do RNPT para redução das 

perdas de água transepidérmicas e dos distúrbios hidroeletrolíticos, e contribuir para aumentar 

as chances de sobrevivência destes pacientes e, de certa forma, diminuir a morbimortalidade 

perinatal. 

5.2 Local do estudo 

O local escolhido para execução deste estudo foi a UTIN, da MEAC, pertencente 

à Universidade Federal do Ceará (UFC) e a SAMEAC, na cidade de Fortaleza-Ceará, Brasil. 
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A escolha da instituição pesquisada ocorreu por esta ser considerada de nível terciário, 

constituindo referência para atendimentos obstétrico e neonatal de alta complexidade. A 

UTIN dispõe de 21 leitos distribuídos em duas unidades. Atua na UTIN uma equipe 

multiprofissional e fazem parte dela 27 enfermeiras, distribuídas em escala de serviço, nos 

períodos diurno e noturno, com uma média de atendimento mensal de 77 RN, dentre eles 

bebês de alto risco, enfermos, prematuros e de muito baixo peso. A dinâmica atribuída a essa 

clientela especifica está direcionada aos cuidados de uma equipe interdisciplinar de saúde.  

Vale ressaltar que no ano de 2013 foram registrados 4.308 nascido-vivos na MEAC, 

dos quais 4.289 (99,55%), quase sua totalidade, foram admitidos na Unidade de Internação 

Neonatal (UIN) e, destes, 848 RN (19,77%) apresentaram baixo peso, ou seja, peso inferior a 

2.500g. No primeiro trimestre de 2014, segundo o Sistema de Controle Clínico da MEAC, 

foram registrados 1.081 nascidos-vivos, dos quais 433 RN (40%) foram admitidos na UIN. 

Evidencia-se que a média de internação por dia na UIN é de 50 RN, indicando uma 

superlotação constante trazendo prejuízo à assistência e à saúde física e mental dos 

profissionais atuantes no setor (MEAC, 2015).  

A equipe de Enfermagem da UTIN atua no cuidado aos bebês considerados de 

risco, realizando procedimentos como higienização, aferição de peso, coleta de exames e 

outros cuidados; e também encaminhamentos de compra de materiais e medicamentos, 

transferências, supervisão quanto à organização geral da unidade, treinamento e sensibilização 

da equipe de Enfermagem e de outros trabalhadores da saúde. 

5.3 Amostra 

Os RNPT foram captados entre aqueles internados em uma unidade de tratamento 

intensivo neonatal que apresentavam os seguintes critérios de inclusão: peso ≤ 1.500 gramas e 

idade gestacional ≤ 32 semanas ao nascer; permanecer na unidade por um período de sete 

dias; não apresentar malformações graves que afetasse a integridade da pele. Foram excluídos 

RNPT com estado de saúde debilitado, que impossibilitasse o término do estudo; portadores 

de malformação congênita, como gastrosquise, mielomeningocele ou onfalocele.  

Para definição do tamanho amostral, utilizaram-se dados do estudo anterior de 

Gurgel (2009), em que se observaram valores médios de diurese no início do período de 

internamento de 2,4ml (dp = 1,0). A partir destes dados, estimou-se um acréscimo médio de, 

pelo menos, 1 ml, mantendo a variabilidade constante. Outros parâmetros utilizados para o 

cálculo da amostra foram nível de confiança de 95% (Z1-α/2 = 1,96) e poder de 80% (Z1-β = 
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0,84). A amostra obtida a partir de uma fórmula para comparação de médias, foi estimada em 

18 pacientes em cada grupo. Neste estudo, entretanto, foram randomizados 18 RNPT em cada 

grupo, perfazendo um total de 72 indivíduos. 

 

5.4 Randomização 

Uma randomização em blocos foi estabelecida a partir de algoritmo 

computacional desenvolvido com apoio do software R versão 2.12.1 para dividir 

equitativamente os RN nos quatro grupos estabelecidos. Cada bloco de 18 pacientes era 

dividido equitativamente nos quatro grupos seguindo o algoritmo incialmente gerado. 

5.5 Aplicação da membrana 

Inicialmente, procedeu-se à higienização das mãos, procedimento técnico 

fundamental. A ablução manual foi realizada até o cotovelo, com chlorexidina degermante. É 

importante a conscientização da lavagem das mãos, pois estas são fontes frequentes de 

contaminação e disseminação de infecções. Por ser a UTIN área crítica, pelo tipo de paciente 

que abriga, susceptível à infecção hospitalar, em virtude da imaturidade imunológica, deve-se 

ter preocupação de lavar as mãos antes de manusear o RNPT. Deve-se, também, manter as 

mãos aquecidas e utilizar luvas de procedimentos.  

 Após a estabilização e avaliação da pele do RN, os filmes foram aplicados sobre 

a pele íntegra, na região abdominal, torácica anterior e membros inferiores. Não houve 

necessidade de promover limpeza da pele antes da fixação da membrana, pois a preservação 

do manto ácido da pele é um cuidado fundamental, e a utilização de produtos sobre esta 

poderá destruir o manto ácido ou alterar a flora cutânea. Por medida de precaução, somente 

indicou-se a limpeza da pele na presença de sangue ou outras secreções. A enfermeira que 

aplicou o filme registrou o local de colocação da membrana, a data e hora da aplicação. Os 

filmes permaneceram sobre a pele por todo o período de seguimento de sete dias, sob 

avaliação diária da pesquisadora  

5.6 Variáveis 

Foram consideradas variáveis de desfecho: sódio, glicemia, densidade urinária, 

peso e perdas líquidas. Sexo e idade gestacional compuseram as variáveis principais da linha 

de base do experimento. O peso(kg) dos RNPT foi mensurado diariamente no período da manhã 

antes da primeira dieta, sendo utilizada balança digital neonatal. Os demais exames foram 
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realizados de acordo com a rotina do serviço, ou seja, a cota hídrica(ml/kg/dia) dos RNPT foi 

calculada conforme o balanço hídrico diário. A densidade urinária(ml/kg/h) foi obtida com 

utilização de coletores de urina e medida por meio de Urodensímetro previamente calibrado. A 

glicemia dos RNPT(mg/dl) foi verificada com glicosímetro digital. A concentração de 

sódio(mEq/l) foi medida em laboratório após coleta de sangue  realizada no período da manhã.  

A mensuração das perdas de água transepidérmicas foram  realizadas após 24h da 

aplicação da membrana semipermeável, no período da manhã e no decorrer dos sete dias 

subsequentes. Quando as perdas de água transepidérmicas são mais significativas (GURGEL, 

2011). Na ocasião da admissão na unidade neonatal, os RNPT foram postos em incubadoras 

previamente aquecidas e umidificadas, de acordo com o protocolo, RN < 26 semanas  até 7 dias 

85%, 8-14 dias 60%,  > 14 dias 30%, respectivamente em relação aos dias, RN com 26-27 

semanas, (80%, 60%, 30%). RN com 28-29 semanas (75%, 50% e 30%). RN com 30-31 semanas 

(70%, 50% e 30%).  A mensuração das perdas de água transepidérmica após 24h ocorreu pela 

importância da estabilização dos sinais vitais dos RNPT e da sua adaptação à vida extrauterina. 

Os RNPT foram mantidos na posição dorsal, a fim de facilitar as mensurações.  

 As perdas líquidas foram  medidas com auxílio do Tewameter aplicado sobre a pele 

do RNPT, por um tempo de 30 segundos. Foi estipulado este tempo, pelo fato  dos pacientes 

serem prematuros e, muitas vezes, lábeis ao manuseio. Este equipamento mediu a taxa de 

evaporação de água da superfície da pele. O resultado das medições foram mostrados em 

display LCD iluminado similar à tela de computador. O equipamento permitia conectar, 

simultaneamente, até três sondas TM300 e sensor para avaliar condições ambientais 

(temperatura e umidade).  

O Tewameter apresenta várias vantagens, como facilidade de manuseio por ter 

especial concepção cilíndrica; mínima influência sobre a pele; mensuração da temperatura e 

umidade da sonda a qualquer momento; display iluminado; valores individuais, curvas, 

valores médios e desvio-padrão das perdas de água transepidérmicas e facilidade de 

calibração.   

Para registro das variáveis, foi utilizado instrumento para identificação dos 

participantes do estudo, contendo data e hora do nascimento, medidas antropométricas, como 

peso, estatura, perímetro cefálico e torácico, idade gestacional (última regra, ultrassom 

precoce e new Ballard) e diagnóstico. Também foram utilizados instrumentos de observação e 

registro da data e hora de aplicação da membrana semipermeável, terapia endovenosa, suporte 

nutricional em uso, suporte ventilatório (oxi-hood, CPAP nasal e ventilação mecânica (VM), 

incubadora, berço de calor radiante (BCR), fototerapia Bilitron). Como também foram 



39 

 

mensuradas as perdas de água transepidérmicas, diariamente, nos locais cobertos pela 

membrana e não cobertos, os quais foram registrados através do instrumento (APÊNDICE A).  

 

5.7 Operacionalização da coleta de dados 

 

A membrana semipermeável foi aplicada nos RNPT sobre a pele íntegra, nas 

regiões do tórax, abdômen e membros inferiores. Esta foi aplicada nas 24h após o nascimento. 

O Tewameter dispositivo, com uma sonda cilíndrica constituída por dois hydrosensors, 

destina-se a medir a taxa de evaporação da água da superfície da pele. As perdas de água 

transepidérmicas foram calculadas a partir do declive fornecida pelos hydrosensors e a média 

dos dados gravados a cada 30 segundos, a partir do momento que a sonda foi aplicada na pele. 

O Grupo 1 foi mensurado no tórax anterior; Grupo 2, na região abdominal acima do umbigo; 

Grupo 3, na coxa direita e esquerda; e o Grupo 4, em todas as regiões. Os RNPT foram 

monitorados por meio de exames laboratoriais, pesagem diária, balanço hídrico, densidade 

urinária, controle da glicemia, dosagem do sódio e cota hídrica diária, que se constituem 

rotinas da Unidade (APÊNDICE C).  

Enfermeiras do serviço participaram da coleta de dados após concordância e ciência 

dos objetivos e da relevância do estudo. Também foram selecionadas quatro graduandas de 

Enfermagem para coleta de dados. As enfermeiras e alunas participantes da pesquisa foram 

previamente capacitadas para realização da aplicação da membrana semipermeável na pele do 

RNPT e coleta de dados. Foram realizadas três reuniões semanais, com duração de duas horas 

cada encontro. Os assuntos abordaram a assistência de Enfermagem ao RNPT, características 

anátomo-fisiológicas de pele imatura e suas complicações, mecanismo de ação da membrana 

semipermeável e indicação de aplicação.  

As participantes foram capacitadas quanto ao uso do Tewameter e dos 

instrumentos de coleta de dados. Foi empregado um livro para registro de achados, 

dificuldades e intercorrências percebidas pelas enfermeiras e alunas participantes. As 

anotações foram utilizadas como instrumento de comunicação entre estas. Após as 

capacitações, implementou-se atividades práticas com as participantes para aplicação da 

membrana, como também conhecer a rotina da unidade neonatal, no caso das alunas.  

 Após as capacitações, foram realizadas avaliações sobre os temas abordados. Para 

ser considerado devidamente capacitado, cada integrante deveria apresentar rendimento de, pelo 

menos, 80% nesta avaliação. Os membros da equipe que não atingiram esse percentual foram 

submetidos ao novo treinamento para reforçar os conhecimentos. A coleta somente teve início 
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após os participantes terem sido considerados aptos para a mesma. A equipe de pesquisadores 

também contou com a contribuição e colaboração de profissional médico neonatologista, atuante 

na UTIN, para elaboração dos pedidos de exames (sódio, glicemia, densidade urinária e o cálculo 

da cota hídrica diária) do RNPT e avaliação destes.  

No decorrer do estudo, os RNPT eram regularmente avaliados e, na identificação de  

instabilidade do quadro clínico e /ou identificação de significativa perda de água transepidérmica 

que acarretasse risco de morte, diante de tal situação, a membrana semipermeável era 

imediatamente aplicada em regiões pré-determinadas pelo profissional médico neonatologista e o 

seguimento era interrompido.  

 

5.8 Análise dos dados 

 

Dados nominais estão apresentados em frequências absolutas e percentuais. 

Variáveis quantitativas estão resumidas em medidas de tendência central e de dispersão, 

incluindo média, mediana, desvio-padrão e intervalo interquartílico. O teste de Qui-quadrado 

de Pearson foi aplicado para comparação de variáveis nominais na linha de base do estudo. 

Para verificação de aderência à distribuição normal, foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk e a 

homogeneidade de variância entre grupos foi para verificada pela aplicação do teste de 

Levene. 

Para comparação entre os grupos por dia (observações independentes), utilizou-se 

a técnica de análise de variância (ANOVA) a um critério com aplicação do teste F. Para 

comparações pos-hoc entre os grupos que apresentaram diferença estatística pela ANOVA, 

aplicou-se o teste de Duncan. Quando algum dos pressupostos da ANOVA era violado, o teste 

de Kruskal-Wallis foi aplicado e o método da diferença mínima significante foi utilizado para 

comparação pos-hoc. Na análise intragrupo das mudanças diárias observadas em cada uma 

das variáveis explanatórias (observações dependentes), foi inicialmente utilizado o método da 

ANOVA de medidas repetidas. Entretanto, devido à violação de pressupostos deste tipo de 

análise, optou-se por uma análise não paramétrica baseada no teste de Friedman. Neste caso, 

as comparações pos-hoc foram efetuadas com base no método da diferença mínima 

significante.  

Uma análise de sobrevida para verificar diferenças na proporção de sobrevida 

entre os grupos foi executada com base no método do produto limite de Kaplan-Meyer. Além 

disso, um modelo de Cox foi ajustado para verificar a razão de risco para óbito entre os 



41 

 

grupos do experimento, bem como para as variáveis sexo e semana gestacional ao 

nascimento. Para todas as análises, adotou-se um nível de significância de 5%. 

Figura 6 - Fluxo de pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

População e Amostra 
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5.9 Aspectos éticos  

 

A pesquisa foi encaminhada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC), sob o protocolo nº 020/10, de acordo com 

o Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde do Brasil, Resolução 196/96, referente a 

pesquisas com seres humanos (BRASIL, 1996). A direção da instituição em que foi realizado 

o estudo também foi informada da pesquisa.  

Às mães ou responsáveis foram solicitados assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), após informação sobre a relevância do estudo e o 

modo como foi desenvolvido, assegurando-lhes o direito de decidir participar ou não do 

experimento ou de desistir em qualquer momento desta sem prejuízo.  

O TCLE foi impresso em duas vias, uma das quais foi entregue aos responsáveis 

pelo RN e a outra via (termo pós-esclarecimento) ficou sob os cuidados da pesquisadora. As 

mães também tiveram ciência de que os dados obtidos poderão ser divulgados junto à 

comunidade acadêmica, respeitando o caráter confidencial das identidades (APÊNDICE B). 
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6 RESULTADOS 

Os resultados deste estudo estão descritos de acordo com os critérios 

estabelecidos na metodologia.  

 

Tabela 1 – Número de condutas implementadas entre grupos de RNPT. Fortaleza, CE, Brasil, 

2014. 

 
Condutas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total  

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Alimentação enteral 2 (11,11) 0 (0) 3 (16,66) 1 (5,55) 6 (7,89) 

Nutrição parenteral 18 (100,00) 18 (100,00) 18 (100,00) 18 (100,00) 76 (100,00) 

Ventilação Mecânica 16 (88,88) 18 (100,00) 15 (83,33) 17 (94,44) 66 (86,84) 

Cpap Nasal 2 (11,11) 0 (0) 3 (16,66) 1(5,55) 6 (7,89) 

Uso de Terapia endovenosa 18 (100,00) 18 (100,00) 18 (100,00) 18 (100,00) 76 (100,00) 

Uso de incubadora umidificada 18 (100,00) 18 (100,00) 18 (100,00) 18 (100,00) 76 (100,00) 

Uso de bilitron 10 (55,55) 15 (83,33) 12 (66,66) 15 (83,33) 52 (68,42) 

Uso de antibioticoterapia 18 (100,00) 18 (100,00) 18 (100,00) 18 (100,00) 76 (100,00) 

 

Em relação às condutas implementadas na unidade neonatal, os RNPT que faziam 

parte dos grupos selecionados foram submetidos à nutrição parenteral, hidratação venosa, 

incubadora umidificada e antibióticoterapia. Quase todas as crianças dos quatro grupos foram 

submetidas à ventilação mecânica 16 (Grupo 1); 18 (Grupo 2); 15 (Grupo 3) e 17 (Grupo 4).  

O número de RNPT submetidos ao uso de bilitron também foi elevado: 10 (Grupo 1); 15 

(Grupo 2); 12 (Grupo 3) e 15 (Grupo 4). Por outro lado, poucas foram as crianças submetidas 

ao CPAP nasal:  2 (Grupo 1);  3(Grupo 3) e 1(Grupo 4).  

Enquanto que 6 RNPT iniciaram a alimentação enteral, quando de sua 

estabilidade respiratória. Quanto ao uso da hidratação venosa,  os RNPT  foram submetidos à 

terapia endovenosa através do cateter umbilical, e permaneceram em uso até que as condições 

hemodinâmicas fossem mantidas estáveis. Os RNPT foram postos em incubadora 

umidificada, devido à prematuridade e consequente instabilidade térmica.  
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Tabela 2 – Distribuição das variáveis sexo e semanas ao nascer na linha de base do estudo. 

Fortaleza, CE, Brasil, 2014. 

 

Variáveis 
Grupo 

Total Valor p 
1 2 3 4 

Sexo       

Masculino 8 (44,4%) 10 (55,6%) 8 (44,4%) 9 (50,0%) 35 (48,6%) 0,894
1 

Feminino 10 (55,6%) 8 (44,4%) 10 (55,6%) 9 (50,0%) 37 (51,4%)  

 Média DP Mediana IQ Valor p 

Semanas ao nascer      

Todos 29,50 2,10 30,00 3,00 0,915
2 

Grupo 1 29,17 2,59 30,00 4,00 0,042
3 

Grupo 2 29,39 1,85 30,00 3,00 0,002
3 

Grupo 3 29,56 2,45 30,00 3,00 0,001
3 

Grupo 4 29,89 1,41 30,00 2,00 0,309
3 

1- Qui-quadado de Pearson; 2 – Teste de Kruskal-Wallis; 3 – Teste de Shapiro-Wilk. DP: desvio-padrão. IQ: Intervalo 

interquartílico 

 

A proporção de RNPT do sexo masculino variou de 44,4% a 55,6% (p = 0,894). 

Metade dos RNPT do sexo feminino em todos os grupos apresentaram menos de 30 semanas 

de gestação, sem demonstrar diferença estatisticamente significante para esta variável (p = 

0,915). 

A Tabela 3 apresenta a comparação das variações intragrupo nos sete dias de 

acompanhamento. Observou-se padrão de redução do peso entre o primeiro e o sexto, com 

aumento no último dia em todos os quatro grupos avaliados. 
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Tabela 3 – Comparação intragrupo das mudanças diárias observadas nas variáveis peso, 

diurese, Glicemia, Cota hídrica, quantidade de sódio, densidade urinária e perdas 

transepidérmicas. Fortaleza, CE, Brasil, 2014. 

Variáveis 
Avaliação Valor 

p
1 

1
a
. 2

a
. 3

a
. 4

a
. 5

a
. 6

a
. 7

a
. 

Grupo 1         

Peso
* 

6,11
a 

5,47
ac 

3,89
cd 

2,97
de 

2,78
de

 2,69
de

 4,08
abcde 

<0,001 

Diurese
* 

1,97
a 

3,47
ab 

4,14
b 

4,44
b
 4,31

b
 4,97

b
 4,69

 b
 <0,001 

Glicemia 3,44 4,47 4,25 3,75 3,81 3,75 4,53 0,671 

Cota Hídrica
* 

2,08
a 

3,08
ab 

3,61
abcd 

4,42
bcd 

4,61
bcd 

5,47
d 

4,72
bcd 

<0,001 

Sódio 4,47 4,50 3,94 4,28 3,89 4,00 2,92 0,313 

Densidade 

Urinária 

3,83 3,58 4,25 4,33 4,56 3,42 4,03 0,457 

Perdas 

transepidérmicas 

3,97 3,83 5,00 4,03 3,89 4,08 3,19 0,359 

Grupo 2         

Peso
* 

6,17
a 

5,33
ac

 3,81
cd

 2,86
de

 2,58
de

 3,03
de

 4,22
abcde

 <0,001 

Diurese
* 

2,58
a 

3,67
ab 

3,92
ab 

4,00
ab 

4,36
ab 

4,47
ab 

5,00
b 

0,014 

Glicemia 3,78 3,69 4,28 4,06 4,25 3,67 4,28 0,934 

Cota Hídrica
* 

1,81
a 

2,56
a 

3,75
ab 

3,89
ab 

4,81
b 

5,75
b 

5,44
b 

<0,001 

Sódio 3,22 4,72 4,75 3,92 3,72 3,64 4,03 0,238 

Densidade 

Urinária 

3,17 4,47 4,11 4,42 3,67 4,17 4,00 0,177 

Perdas 

transepidérmicas 

4,83 4,08 4,78 4,19 3,22 3,28 3,61 0,117 

Grupo 3         

Peso
* 

6,08
a 

4,53
ab

 3,14
bc

 3,31
c
 3,08

bc
 3,36

bc
 4,50

abc 
<0,001 

Diurese 3,06 4,06 4,86 3,22 4,03 4,19 4,58 0,075 

Glicemia 4,19 3,94 3,92 5,03 4,08 3,50 3,33 0,314 

Cota Hídrica
* 

2,06
a 

2,69
ab 

3,86
abc 

4,47
bc 

5,08
c 

5,00
c 

4,83
bc 

<0,001 

Sódio 4,53 5,14 4,11 4,06 3,14 3,39 3,64 0,064 

Densidade 

Urinária 

4,33 3,78 3,81 3,75 4,00 3,86 4,47 0,761 

Perdas 

transepidérmicas 

4,89 3,72 3,94 4,06 3,56 3,61 4,22 0,554 

Grupo 4         

Peso
* 

5,56
a 

4,08
ab 

3,92
ab 

3,08
b 

3,14
b 

3,56
ab 

4,67
ab 

<0,001 

Diurese
** 

3,14 3,53 4,58 3,31 3,86 5,14 4,44 0,014 

Glicemia 3,58 3,42 4,17 5,14 4,11 3,56 4,03 0,241 

Cota Hídrica
* 

2,61
a 

3,75
ab 

3,75
ab 

3,50
ab 

4,42
ab 

5,17
bc 

4,81
bc 

0,004 

Sódio 4,39 5,00 4,28 3,78 3,42 3,61 3,53 0,221 

Densidade 

Urinária 

3,47 3,56 4,06 4,17 4,17 4,33 4,25 0,601 

Perdas 

transepidérmicas 

4,64 3,14 4,00 4,06 3,83 4,17 4,17 0,561 

1 – Teste de Friedman. Diferença Mínima Significante (DMS) para teste de Friedman: 2,19. *Letras iguais correspondem a 

postos médios iguais pela DMS. ** A DMs não foi capaz de identificar a diferença pos-hoc. 

 

 



46 

 

No Grupo 1, diferenças estatisticamente significantes foram observadas ao se 

comparar a primeira avaliação com os resultados obtidos em avaliações efetuadas entre o 

terceiro e o sexto dia. Os dados obtidos da segunda avaliação do peso das crianças foram 

estatisticamente diferentes dos resultados obtidos entre o quarto e o sexto dia. O Grupo 2 

apresentou variação de peso com padrão similar ao Grupo 1. No Grupo 3, as diferenças 

observadas de peso foram similares ao do Grupo 1, na comparação dos dados referentes ao 

primeiro dia com os demais.  

Em contra partida, ao se tomar por base os dados referentes ao segundo dia de 

acompanhamento, o Grupo 3 apresentou diferença estatisticamente significante somente com 

a avaliação obtida no quarto dia de seguimento. O Grupo 4 apresentou as menores 

discrepâncias na variação dos pesos. Foram identificadas diferenças estatisticamente 

significantes apenas na comparação do peso obtido no primeiro dia com os dados  referente 

ao quarto e quinto dias. 

A diurese apresentou diferença estatisticamente significante em suas variações 

intragrupo ao se comparar a medida tomada no primeiro dia com aquela obtida no sétimo dia 

de avaliação para os Grupos 1 e 2. O Grupo 4 também apresentou diferenças estatísticas em 

suas medidas diárias, entretanto, o método da diferença mínima significante não foi capaz de 

determinar as medidas que diferiram entre si. De outro modo, o padrão de volume de diurese 

nos sete dias foi similar com tendência a um aumento gradativo.   

Outra variável que apresentou diferenças significativas durante o tempo de 

acompanhamento foi a cota hídrica. O Grupo 1 apresentou um aumento da cota hídrica ao 

longo dos sete dias, com diferença estatisticamente significante, ao se comparar a primeira 

avaliação com aquelas obtidas entre o quarto e o sétimo dia de seguimento. Ao se tomar como 

referência o segundo dia, encontrou-se diferença estatisticamente significante desta medida 

somente com aquela obtida no sexto dia de avaliação. O Grupo 2 apontou discrepâncias na 

cota hídrica, ao se comparar as avaliações do primeiro e segundo dia com aquelas efetuadas 

entre o quinto e o sétimo dia de acompanhamento, ou seja, o Grupo 2 apresentou aumento 

mais acentuado na cota hídrico quando comparado com a evolução do Grupo 1.  

No Grupo 3, foi observada diferença significativa nas medidas de cota hídrica da 

primeira avaliação com as avaliações efetuadas entre o quarto e o sétimo dia. A segunda 

medida apresentou diferença significativa somente na comparação com a quinta e a sexta 

medida de cota hídrica obtida naquele grupo. De forma similar ao que ocorreu com a perda de 

peso, o quarto grupo apresentou as menores diferenças na comparação dos sete dias de 

seguimento para os valores de cota hídrica. As únicas diferenças estatisticamente significantes 
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foram obtidas na comparação dos valores mensurados no primeiro dia com aqueles apreciados 

no sexto e sétimo dia. 

A variável glicemia não apresentou diferença estatística em suas variações 

intragrupo durante o período de seguimento, oscilando entre discretos aumentos e reduções 

nos quatro grupos avaliados. Isto também ocorreu para as variáveis sódio, densidade urinária 

e perdas transepidérmicas. 

 

Tabela 4 – Comparação diária entre grupos de intervenção, de acordo com o peso dos recém-

nascidos. Fortaleza, CE, Brasil, 2014. 

 

Avaliação Grupos Média DP Mediana IQ Valor p 

 Todos 1084,17 252,11 1097,50 364 0,597
1 

 Grupo 1 1019,72 260,74 1087,50 390 0,294
2 

Dia 1 Grupo 2 1078,61 293,12 1092,50 488 0,296
2
 

 Grupo 3 1128,17 259,85 1133,00 461 0,571
2
 

 Grupo 4 1110,17 191,91 1116,50 220 0,645
2
 

 Todos 1058,25 241,21 1082,50 354 0,757
1
 

 Grupo 1 1011,33 247,60 1077,50 321 0,519
2
 

Dia 2 Grupo 2 1051,11 284,04 1040,00 501 0,125
2
 

 Grupo 3 1095,83 245,48 1160,00 411 0,573
2
 

 Grupo 4 1074,72 191,25 1080,00 224 0,722
2
 

 Todos 1029,78 232,57 1064,00 310 0,574
1 

 Grupo 1 972,50 229,43 992,50 296 0,504
2
 

Dia 3 Grupo 2 1015,94 268,10 1034,00 469 0,235
2
 

 Grupo 3 1057,56 252,04 1084,00 358 0,961
2
 

 Grupo 4 1073,11 177,15 1078,00 254 0,987
2
 

 Todos 1015,51 230,73 1035,00 324 0,467
1 

 Grupo 1 951,17 237,56 969,50 351 0,864
2
 

Dia 4 Grupo 2 999,11 258,53 1023,00 438 0,251
2
 

 Grupo 3 1056,33 242,72 1055,00 372 0,979
2
 

 Grupo 4 1055,44 178,98 1076,00 250 0,358
2
 

 Todos 1009,00 236,61 1032,50 323 0,438
1 

 Grupo 1 943,72 264,25 955,00 376 0,282
2
 

Dia 5 Grupo 2 988,72 248,68 1036,00 411 0,306
2
 

 Grupo 3 1040,72 243,14 1049,00 376 0,975
2
 

 Grupo 4 1062,83 184,24 1059,00 235 0,981
2
 

 Todos 1014,07 240,63 1042,00 342 0,414
1 

 Grupo 1 943,28 264,63 968,00 330 0,332
2
 

Dia 6 Grupo 2 997,28 247,62 1045,00 452 0,276
2
 

 Grupo 3 1047,56 246,02 1067,00 403 0,841
2
 

 Grupo 4 1068,17 200,19 1066,00 177 0,431
2
 

 Todos 1021,74 265,19 1045,00 375 0,683
3 

 Grupo 1 965,50 287,51 931,00 397 0,398
2
 

Dia 7 Grupo 2 1016,22 251,98 1048,00 455 0,251
2
 

 Grupo 3 1064,28 237,10 1070,00 396 0,944
2
 

 Grupo 4 1040,94 292,67 1070,00 218 0,003
2
 

1 – Teste F; 2 – Teste de Shapiro-Wilk; 3 – Teste de Kruskal-Wallis. DP: desvio-padrão. IQ: Intervalo interquartílico 

 

A comparação entre os quatro grupos com relação a variável peso em cada um dos 

sete dias de seguimento não apresentou diferenças estatisticamente significantes. Os valores 
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médios obtidos variaram entre 943,28g (Grupo 1, no sexto dia) e 1128,17g (Grupo 3, no 

primeiro dia). Embora não tenha sido observada diferença estatisticamente significante, o 

peso médio dos Grupos 3 e 4 foram maiores que os dos Grupos 1 e 2, em todos os dias de 

seguimento. Este comportamento também foi observado quando se comparam as medianas de 

peso (Tabela 3). 

Tabela 5 – Comparação diária entre grupos de intervenção, de acordo com a diurese dos 

recém-nascidos. Fortaleza, CE, Brasil, 2014. 

 

Avaliação Grupos Média DP Mediana IQ Valor p 

 Todos 2,69 1,33 2,80 1,8 0,002
1 

 Grupo 1
a 

1,92 1,13 2,00 1,0 0,017
2 

Dia 1
* 

Grupo 2
ab 

2,56 1,14 2,80 1,4 0,162
2
 

 Grupo 3
ab 

2,75 1,37 3,00 2,1 0,682
2
 

 Grupo 4
b 

3,55 1,21 3,15 1,3 0,124
2
 

 Todos 3,41 1,22 3,10 1,0 0,048
1
 

 Grupo 1
a 

3,06 1,34 3,00 1,3 0,005
2
 

Dia 2
* 

Grupo 2
ab 

3,23 1,42 3,00 1,6 0,451
2
 

 Grupo 3
ab 

3,56 1,07 4,00 1,0 0,000
2
 

 Grupo 4
b 

3,79 0,99 3,95 1,2 0,242
2
 

 Todos 3,70 1,20 3,90 1,2 0,087
1 

 Grupo 1 3,61 1,53 3,00 1,3 0,002
2
 

Dia 3 Grupo 2 3,21 1,08 3,50 1,3 0,026
2
 

 Grupo 3 3,89 1,10 4,00 1,4 0,176
2
 

 Grupo 4 4,10 0,88 4,00 0,9 0,035
2
 

 Todos 3,45 0,95 3,55 1,0 0,645
3 

 Grupo 1 3,49 1,00 3,75 1,2 0,077
2
 

Dia 4 Grupo 2 3,32 0,99 3,35 1,2 0,225
2
 

 Grupo 3 3,31 0,99 3,05 1,5 0,278
2
 

 Grupo 4 3,67 0,82 3,95 1,0 0,110
2
 

 Todos 3,61 1,21 3,85 1,0 0,539
3 

 Grupo 1 3,28 1,12 3,00 1,0 0,086
2
 

Dia 5 Grupo 2 3,83 1,54 4,00 2,1 0,636
2
 

 Grupo 3 3,57 0,86 3,85 1,0 0,183
2
 

 Grupo 4 3,75 1,20 4,00 5,3 0,255
2
 

 Todos 3,88 1,02 4,00 1,7 0,134
1 

 Grupo 1 3,77 1,26 3,00 2,0 0,019
2
 

Dia 6 Grupo 2 3,68 0,89 4,00 1,2 0,156
2
 

 Grupo 3 3,71 0,87 3,25 1,6 0,005
2
 

 Grupo 4 4,35 0,95 4,10 1,1 0,106
2
 

 Todos 3,85 0,86 4,00 1,0 0,141
1 

 Grupo 1 3,55 0,85 3,50 1,0 0,002
2
 

Dia 7 Grupo 2 3,81 1,01 4,00 1,0 0,068
2
 

 Grupo 3 3,91 0,81 4,00 1,6 0,031
2
 

 Grupo 4 4,14 0,68 4,00 0,7 0,017
2
 

1 – Teste de Kruskal-Wallis; 2 – Teste de Shapiro-Wilk; 3 – Teste F. DP: desvio-padrão. IQ: Intervalo interquartílico. *Letras 

iguais correspondem a postos médios iguais pelo método da diferença mínima significante. 
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A diurese apresentou diferença estatisticamente significante na comparação entre 

grupos para as medidas tomadas no primeiro e no segundo dia. Em ambos os casos as 

diferenças foram observadas ao se comparar o grupo 1 com o grupo 4, tendo este apresentado 

maior diurese que o grupo 1. Nos dias subsequentes os quatro grupos apresentam volumes de 

diurese similares. Os volumes médios de diurese variaram de 1,92 ml/kg/h (Grupo 1 no 

primeiro dia) a 4,35 ml/kg/h (Grupo 4 no sexto dia) (Tabela 4). 

 

Tabela 6 - Comparação diária entre grupos de intervenção de acordo com a glicemia dos 

recém-nascidos. Fortaleza, CE, Brasil, 2014. 

 

Avaliação Grupos Média DP Mediana IQ Valor p 

 Todos 96,79 28,00 94,00 41 0,781
1 

 Grupo 1 95,28 29,33 86,50 47 0,277
2 

Dia 1 Grupo 2 102,67 30,07 99,50 39 0,959
2
 

 Grupo 3 93,56 24,34 95,00 41 0,488
2
 

 Grupo 4 95,67 29,44 90,50 33 0,286
2
 

 Todos 98,69 28,44 94,50 36 0,558
3 

 Grupo 1 103,67 26,25 103,50 50 0,263
2
 

Dia 2 Grupo 2 98,33 30,43 93,00 41 0,981
2
 

 Grupo 3 96,56 30,82 92,00 21 <0,001
2
 

 Grupo 4 96,22 27,84 87,50 21 0,004
2
 

 Todos 102,25 24,11 97,00 32 0,223
1 

 Grupo 1 107,06 33,58 109,00 56 0,536
2
 

Dia 3 Grupo 2 108,72 26,04 103,50 38 0,160
2
 

 Grupo 3 94,00 11,79 92,00 21 0,432
2
 

 Grupo 4 99,22 18,26 96, 50 33 0,258
2
 

 Todos 107,24 29,88 101,00 27 0,995
3 

 Grupo 1 108,28 41,42 103,00 56 0,475
2
 

Dia 4 Grupo 2 108,00 25,39 107,00 32 0,226
2
 

 Grupo 3 104,67 20,68 99,50 31 0,436
2
 

 Grupo 4 108,00 30,51 101,00 19 <0,001
2
 

 Todos 101,18 26,65 97,50 28 0,723
3 

 Grupo 1 104,11 36,59 98,00 36 0,032
2
 

Dia 5 Grupo 2 107,56 28,6 101,50 28 0,011
2
 

 Grupo 3 96,56 15,92 96,00 17 0,625
2
 

 Grupo 4 96,50 21,39 94,00 38 0,556
2
 

 Todos 97,65 23,87 94,50 21 0,538
3 

 Grupo 1 102,94 29,09 102,50 36 0,099
2
 

Dia 6 Grupo 2 101,94 26,81 96,50 20 0,001
2
 

 Grupo 3 92,67 17,43 92,50 27 0,487
2
 

 Grupo 4 93,06 20,31 93,50 10 0,049
2
 

 Todos 100,82 23,04 97,00 26 0,049
1 

 Grupo 1
a
 109,33

 
28,08 107,50 29 0,217

2
 

Dia 7
* 

Grupo 2
a
 106,89

 
26,07 98,50 37 0,055

2
 

 Grupo 3
b
 91,17

 
15,31 87,50 18 0,433

2
 

 Grupo 4
ab

 95,89
 

16,56 94,00 25 0,345
2
 

1 – Teste F; 2 – Teste de Shapiro-Wilk; 3 – Teste de Kruskal-Wallis. DP: desvio-padrão. IQ: Intervalo interquartílico 

*Letras iguais correspondem a médias iguais pelo teste post-hoc de Duncan. 
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A glicemia apresentou valores médios variando entre 91,17 mg/dl (Grupo 3, no 

sétimo dia) e 109,33 mg/dl (Grupo 1, no sétimo dia). O Grupo 3 obteve as menores médias de 

glicemia em cinco dos sete dias de seguimento e menores medianas em quatro destes dias. 

Excetuando-se o primeiro dia, em todas as avaliações, os Grupos 3 e 4 alcançaram valores 

glicêmicos menores que os observados nos Grupos 1 e 2. Entretanto, somente no último dia 

de avaliação é que se observou uma diferença estatisticamente significante ao se comparar os 

valores de glicemia do Grupo 3 com os Grupos 1 e 2. Não houve diferença estatística nos 

níveis glicêmicos ao serem comparados os Grupos 3 e 4 (Tabela 5). 

 

Tabela 7 – Comparação diária entre grupos de intervenção, de acordo com a cota hídrica dos 

recém-nascidos. Fortaleza, CE, Brasil, 2014. 

Avaliação Grupos Média DP Mediana IQ Valor p 

 Todos 99,94 24,93 100,00 27 0,471
1 

 1 95,22 25,80 96,50 30 0,399
2 

Dia 1 2 97,81 29,48 90,50 50 0,283
2
 

 3 99,28 20,98 100,00 17 0,049
2
 

 4 107,44 23,09 100,00 32 0,323
2
 

 Todos 109,80 23,07 105,00 33 0,648
3 

 1 109,28 25,94 100,00 41 0,348
2
 

Dia 2 2 108,14 21,06 108,50 23 0,446
2
 

 3 106,17 22,66 103,50 33 0,566
2
 

 4 115,61 23,26 112,50 42 0,067
2
 

 Todos 120,53 30,23 120,50 36 0,989
1 

 1 120,06 22,54 121,00 30 0,439
2
 

Dia 3 2 119,78 25,46 123,50 30 0,235
2
 

 3 124,00 41,87 114,50 41 0,005
2
 

 4 118,28 29,80 120,00 42 0,234
2
 

 Todos 124,78 27,84 130,00 31 0,510
3 

 1 126,28 24,75 127,50 28 0,127
2
 

Dia 4 2 126,39 31,15 130,00 39 0,129
2
 

 3 130,00 23,07 134,50 33 0,162
2
 

 4 116,44 31,84 115,00 46 0,190
2
 

 Todos 131,72 27,48 134,00 34 0,249
3 

 1 127,44 28,73 125,00 27 0,265
2
 

Dia 5 2 140,33 22,73 138,50 26 0,473
2
 

 3 135,56 23,76 141,00 34 0,124
2
 

 4 123,56 32,61 125,00 47 0,843
2
 

 Todos 142,65 31,01 144,50 31 0,656
3 

 1 138,17 35,38 130,00 40 0,798
2
 

Dia 6 2 150,44 25,76 151,00 28 0,256
2
 

 3 142,06 33,24 147,50 26 0,401
2
 

 4 139,94 30,05 141,00 54 0,158
2
 

 Todos 136,89 32,66 140,50 40 0,329
1 

 1 129,22 30,71 125,00 40 0,887
2
 

Dia 7 2 145,11 30,91 150,50 21 0,028
2
 

 3 136,56 32,50 140,00 42 0,399
2
 

 4 136,67 36,97 138,00 49 0,753
2
 

1 – Teste de Kruskal-Wallis; 2 – Teste de Shapiro-Wilk; 3 – Teste F. DP: desvio-padrão. IQ: Intervalo interquartílico 
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A cota hídrica atingiu valores médios variando de 95,22 ml/kg/dia (Grupo 1, no 

primeiro dia) e 150,44 ml/kg/dia (Grupo 2, no sexto dia). Nenhuma tendência ou padrão foi 

observado nesta variável entre os grupos, seja na comparação direta dos valores observados 

ou na aplicação de testes estatísticos (Tabela 6). 

Tabela 8 – Comparação diária entre grupos de intervenção de acordo com a quantidade de 

sódio dos recém-nascidos. Fortaleza, , CE, Brasil, 2014. 

Avaliação Grupos Média DP Mediana IQ Valor p 

 Todos 142,22 7,53 141,50 11 0,865
1 

 1 142,72 9,67 139,50 12 0,026
2 

Dia 1 2 141,39 7,40 140,00 10 0,171
2
 

 3 142,11 4,45 142,00 6 0,586
2
 

 4 142,67 8,22 141,50 13 0,125
2
 

 Todos 144,61 8,97 143,50 10 0,824
1 

 1 143,33 8,81 141,00 19 0,035
2
 

Dia 2 2 144,94 8,37 143,00 11 0,119
2
 

 3 144,39 7,29 144,00 7 0,002
2
 

 4 145,78 11,47 145,00 11 0,039
2
 

 Todos 142,31 8,44 142,00 12 0,882
1 

 1 142,50 11,28 142,00 14 0,124
2
 

Dia 3 2 143,50 8,47 141,50 13 0,011
2
 

 3 142,39 6,51 143,00 12 0,252
2
 

 4 140,83 7,24 141,00 12 0,794
2
 

 Todos 141,63 9,23 141,00 12 0,849
1 

 1 142,06 9,81 143,50 11 0,503
2
 

Dia 4 2 141,89 7,38 140,00 15 0,029
2
 

 3 142,39 8,90 140,50 10 0,006
2
 

 4 140,17 11,07 140,00 14 0,875
2
 

 Todos 140,38 7,20 139,00 9 0,848
1 

 1 141,28 9,73 138,00 17 0,163
2
 

Dia 5 2 140,94 5,76 140,50 9 0,462
2
 

 3 139,06 4,29 137,50 6 0,186
2
 

 4 140,22 8,20 139,00 11 0,025
2
 

 Todos 139,75 5,79 140,00 9 0,410
1 

 1 141,39 6,04 141,00 11 0,435
2
 

Dia 6 2 140,06 6,28 140,50 10 0,949
2
 

 3 138,67 3,80 138,00 6 0,486
2
 

 4 138,89 6,71 139,50 9 0,026
2
 

 Todos 139,78 6,48 139,00 9 0,332
1 

 1 138,06 6,64 136,50 7 0,121
2
 

Dia 7 2 141,56 6,67 141,00 11 0,226
2
 

 3 140,00 4,91 139,00 5 0,028
2
 

 4 139,50 7,48 139,00 12 0,038
2
 

1 – Teste de Kruskal-Wallis; 2 – Teste de Shapiro-Wilk. DP: desvio-padrão. IQ: Intervalo interquartílico 
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A quantidade média de sódio mensurada nos recém-nascidos variou de 138,06 

MEq/L (Grupo 1, no sétimo dia) a 144,94 MEq/L (Grupo 2, no segundo dia). Assim como na 

cota hídrica, nenhuma tendência ou padrão foi observado nesta variável entre grupos, seja 

pela comparação direta ou aplicação de testes estatísticos (Tabela 7). 

Tabela 9 - Comparação diária entre grupos de intervenção. de acordo com a densidade 

urinária dos recém-nascidos. Fortaleza, CE, Brasil, 2014. 

Avaliação Grupos Média DP Mediana IQ Valor p 

 Todos 1008,88 3,33 1010,00 2 0,311
1 

 1 1008,44 3,65 1010,00 3 <0,001
2 

Dia 1 2 1008,72 1,90 1010,00 2 <0,001
2
 

 3 1010,06 3,58 1010,00 6 0,021
2
 

 4 1008,28 3,80 1009,50 5 0,027
2
 

 Todos 1009,26 3,30 1010,00 2 0,131
1 

 1 1008,83 2,03 1010,00 3 <0,001
2
 

Dia 2 2 1010,67 3,54 1010,00 1 <0,001
2
 

 3 1009,22 3,00 1010,00 1 0,001
2
 

 4 1008,33 4,08 1010,00 5 0,043
2
 

 Todos 1009,69 3,47 1010,00 0 0,739
1 

 1 1009,89 4,93 1010,00 8 0,117
2
 

Dia 3 2 1009,83 1,75 1010,00 0 <0,001
2
 

 3 1009,67 2,05 1010,00 0 <0,001
2
 

 4 1009,39 4,30 1010,00 5 <0,001
2
 

 Todos 1009,90 3,10 1010,00 0 0,526
1 

 1 1010,56 4,74 1010,00 3 0,007
2
 

Dia 4 2 1010,28 2,80 1010,00 1 0,005
2
 

 3 1009,56 1,72 1010,00 0 <0,001
2
 

 4 1009,22 2,39 1010,00 2 <0,001
2
 

 Todos 1009,71 2,58 1010,00 0 0,515
1 

 1 1010,39 2,50 1010,00 0 0,001
2
 

Dia 5 2 1009,17 2,03 1010,00 1 <0,001
2
 

 3 1009,94 3,28 1010,00 0 <0,001
2
 

 4 1009,33 2,37 1010,00 1 <0,001
2
 

 Todos 1009,60 2,28 1010,00 0 0,272
1 

 1 1008,61 2,40 1010,00 5 <0,001
2
 

Dia 6 2 1010,39 2,89 1010,00 0 <0,001
2
 

 3 1009,72 1,36 1010,00 0 <0,001
2
 

 4 1009,67 2,00 1010,00 0 <0,001
2
 

 Todos 1009,78 2,51 1010,00 0 0,358
1 

 1 1009,50 2,40 1010,00 1 0,001
2
 

Dia 7 2 1009,83 3,16 1010,00 0 <0,001
2
 

 3 1010,44 2,03 1010,00 1 <0,001
2
 

 4 1009,33 2,37 1010,00 1 <0,001
2
 

1 – Teste de Kruskal-Wallis; 2 – Teste de Shapiro-Wilk. DP: desvio-padrão. IQ: Intervalo interquartílico 
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O valores médios de densidade urinária variaram entre 1008,28 22 (Grupo 4, no 

primeiro dia) e 1010,6722 (Grupo 2, no segundo dia). Em todos os grupos, metade dos recém-

nascidos apresentaram densidade urinária superior a 1010. Assim como na cota hídrica e na 

quantidade de sódio, nenhuma tendência ou padrão foi observado nesta variável entre grupos, 

seja pela comparação direta ou aplicação de testes estatísticos (Tabela 8). 

 

Tabela 10 – Comparação diária entre grupos de intervenção de acordo com as perdas 

transepidérmicas dos recém-nascidos. Fortaleza, CE, Brasil, 2014. 

Avaliação Grupos Média DP Mediana IQ Valor p 

 Todos 15,48 10,37 12,30 9,38 0,043
1 

 1
ab 

13,05 9,08 10,10 7,80 0,001
2 

Dia 1* 2
a 

19,28 12,67 15,70 15,05 0,026
2
 

 3
ab 

18,10 11,88 13,87 12,23 0,006
2
 

 4
b 

11,48 4,43 10,83 3,56 <0,001
2
 

 Todos 13,27 9,49 10,72 11,54 0,059
1 

 1 15,81 11,47 10,80 15,98 0,012
2
 

Dia 2 2 15,82 9,76 15,35 16,85 0,670
2
 

 3 12,68 8,08 12,52 11,06 0,024
2
 

 4 8,75 6,97 6,61 3,72 <0,001
2
 

 Todos 15,29 11,10 11,63 11,64 0,006
1 

 1
a 

16,97 9,85 14,55 11,85 0,005
2
 

Dia 3* 2
a 

20,50 14,57 16,65 17,43 0,004
2
 

 3
ab 

14,79 10,63 12,65 15,24 0,005
2
 

 4
b 

8,92 4,13 9,46 5,54 0,310
2
 

 Todos 13,13 7,82 12,22 9,06 0,153
1 

 1 13,97 10,13 10,40 9,05 0,002
2
 

Dia 4 2 15,13 7,43 13,70 10,43 0,319
2
 

 3 13,61 7,59 13,15 10,96 0,088
2
 

 4 9,81 4,81 8,40 6,94 0,394
2
 

 Todos 11,53 7,29 9,80 7,91 0,692
1 

 1 12,85 9,60 10,60 11,38 0,005
2
 

Dia 5 2 12,01 7,70 10,15 7,20 0,014
2
 

 3 11,25 5,26 11,62 6,55 0,967
2
 

 4 10,02 6,18 8,12 7,39 0,006
2
 

 Todos 12,95 8,53 10,75 11,79 0,691
1 

 1 15,19 10,60 12,45 14,80 0,026
2
 

Dia 6 2 13,53 10,13 11,70 12,95 0,042
2
 

 3 12,45 6,43 9,85 10,19 0,154
2
 

 4 10,64 6,01 8,42 7,84 0,032
2
 

 Todos 12,41 8,00 10,75 9,88 0,065
1 

 1 10,21 6,66 8,10 12,13 0,014
2
 

Dia 7 2 13,60 8,15 12,70 9,13 0,246
2
 

 3 16,47 10,34 15,22 12,70 0,015
2
 

 4 9,37 3,99 8,62 5,56 0,140
2
 

1 – Teste de Kruskal-Wallis; 2 – Teste de Shapiro-Wilk. DP: desvio-padrão. IQ: Intervalo interquartílico 

*Letras iguais correspondem a postos médios iguais pelo método da diferença mínima significante.  
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As perdas transepidérmicas observadas nos RNPT mostrou que o Grupo 4 

apresentou mediana inferior aos outros grupos no período de seguimento entre o segundo e o 

sexto dia. As medianas das perdas transepidérmicas variaram de 8,10 g/m
2
/ h (Grupo 1, no 

sétimo dia) a 16,65 g/m
2
/ h (Grupo 2, no terceiro dia). Diferenças estatisticamente 

significantes foram observadas no primeiro dia, no qual o Grupo 2 demonstrou perdas 

transepidérmicas significativamente superiores àquelas observadas no Grupo 4 (15,70 vs. 

10,83; p = 0,043). No segundo dia, observaram-se menores perdas transepidérmicas no Grupo 

4, em comparação aos demais grupos, embora tal diferença somente apresente significância 

estatística ao nível de 6% (p=0,059). No terceiro dia, o Grupo 4 obteve perdas 

transepidérmicas estatisticamente inferiores aos Grupos 1 e 2 (9,46 vs. 14,55 e 16,65; p = 

0,006). Também observa-se na Tabela 8 que o Grupo 4 atingiu menor dispersão ao se 

comparar os intervalos interquartílicos ou desvios-padrão das medidas tomadas. Em nenhum 

dos dias, foi identificada diferença estatísticas nas perdas transepidérmicas entre os Grupos 3 

e 4. 

 

Tabela 11 – Sobrevida a curto prazo de crianças prematuras submetidas ao uso de membrana 

semipermeável utilizando quatro estratégias diferentes. Fortaleza, CE, Brasil, 2014. 

1. Tábua de vida      

Tempo (dias) N. risco N. eventos Sobrevida Erro padrão IC 95%  

16 71 1 0,986 0,014 0,959 – 1,000 

23 70 1 0,972 0,0196 0,934 –1,000 

2. Modelo de Cox      

 

RR IC 95% inf IC 95% sup. z Pr(>|z|) 

Sexo 0,219 0,004 11,779 -0,747 0,455 

Semanas 0,572 0,345 0,948 -2,168 0,030 

Grupo 2 0,000 0,000 Inf -0,001 0,999 

Grupo 3 1,273 0,035 45,763 0,132 0,895 

Grupo 4 0,000 0,000 Inf -0,001 1,000 

 

A análise de sobrevida das crianças submetidas ao experimento demostrou uma 

taxa de sobrevida geral, sem diferença estatisticamente significante entre os grupos. A 

sobrevida global foi de 97,2% com apenas duas crianças indo ao óbito. O período máximo 

observado de internamento foi de 104 dias e os óbitos ocorreram nos primeiros 30 dias de 

internamento. O tempo médio de internamento foi de 59,39 dias (dp: 22,35), não sendo 

observada diferença estatisticamente significante nas médias de tempo de internamento (p = 

0,083) por grupo. As médias de tempo de internamento foram as seguintes: Grupo 1: 49,61 
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dias (dp: 22,16); Grupo 2: 57,44 dias (dp: 25,56); Grupo 3: 67,94 dias (19,94); e Grupo 4: 

62,56 dias (18,71). 

O modelo de Cox demonstrou que apenas a variável semana gestacional 

apresentou relação com o tempo médio de internamento. Neste caso, os RN que nasceram 

menos prematuramente apresentaram redução estatisticamente significante de 42% na 

probabilidade de óbito (RR = 0,572; IC 95%: 0,345 – 0,948; p = 0,030). O modelo de Cox 

não identificou diferenças na probabilidade de óbito entre os grupos do experimento.   
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7 DISCUSSÃO 

 

Os achados da investigação foram analisados considerando a mesma ordem da 

apresentação  dos resultados da coleta de dados.  Para o acompanhamento durante o período 

de sete dias, avaliaram-se as condutas implementadas entre grupos, as variáveis do estudo, 

como peso,  idade gestacional , diurese, glicemia, cota hídrica, densidade urinária e sódio e 

perdas transepidérmica de água.  

No decorrer do tratamento estabelecido para cada RNPT, estes eram avaliados 

diariamente, três vezes ao dia, durante sete dias, conforme rotina do serviço e tinham condutas 

clínicas, frequentemente, modificadas, de acordo com as necessidades do paciente. 

Identificaram-se mudanças do (aporte) suporte respiratório, como ventilação mecânica (VM), 

pressão positiva contínua das vias aéreas (CPAP nasal) e capacete ou halo (oxihood), 

adequação da terapia hidroeletrolítica, mudanças no esquema de antibióticos e coletas de 

exames laboratoriais para reavaliação do quadro clínico.  

No nosso serviço logo após  o nascimento,  RNPT < 1.500gr é precocemente 

submetida a nutrição parenteral padrão afim de fornecer uma nutrição precoce.. Pelo fato  dos 

RNPT , dos quatro grupos terem sido submetidos, precocemente a NPT, esses se mantiveram 

estáveis em relação a diurese, cota hídrica, densidade urinária, glicemia, sódio 

inconsequentemente , uma menor PTEA. 

Foi visualizado, na Tabela 1, que os RNPT dos quatro grupos do estudo fizeram 

uso de nutrição parenteral (NP), que consiste na administração intravenosa de todos os 

nutrientes (gorduras, carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais) necessários para requisitos 

metabólicos e crescimento. Uma das principais funções do uso da NP é a manutenção, ou 

seja, o aporte proteico e calórico (nutricional) e a reposição das perdas insensíveis. Entretanto, 

deverá conter também sódio, potássio, glicose, aminoácidos, proteínas, vitaminas e 

oligoelementos em quantidades adequadas para suprir necessidades diárias dessas substâncias 

(HARADA, 2005). 

A nutrição parenteral é um avanço tecnológico de suporte nutricional, rico em 

nutrientes, aminoácidos, hidratos de carbono, gorduras, glicose, eletrólitos, vitaminas e 

oligoelementos, adequado para o crescimento e desenvolvimento do neonato, é indicada 

rotineiramente para a nutrição de RNPT de muito baixo peso, ou seja, aqueles que pesam 

menos de 1500 gramas, uma vez que estes toleram um volume (muito) limitado de leite, 

durante a primeira semana de vida (COSTA, 2004). 
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A indicação de NP depende do peso ao nascer e do diagnóstico, como prematuros 

de muito baixo peso, RN portadores de malformações congênitas intestinais (gastroquise, 

onfalocele, atresia intestinal, hérnia diafragmática), enterocolite necrozante, com ou sem 

cirurgia, e íleo paralítico por sepse. Para esses diagnósticos, as crianças, geralmente, 

necessitam do suporte calórico para manter o equilíbrio corporal, permanecendo em uso de 

NP, por tempo indeterminado (COSTA, 2004). Constatou-se no presente estudo que 4,5% de 

RNPT iniciaram a dieta enteral, enquanto que mais da metade (53%) permaneceram em dieta 

zero. As necessidades nutricionais do RNPT variam de acordo com a idade gestacional, idade 

pós-natal, problemas relacionados à gestação e doenças concomitantes relativas à 

prematuridade. A alimentação por gavagem está indicada para os RN de menos de 34 

semanas, em que não se estabeleceu o reflexo da sucção e/ou deglutição efetiva, e bem 

coordenados. 

Os RNPT, nos primeiros dias de vida, frequentemente, permanecem em dieta 

zero, em razão do estado clínico e pela imaturidade pulmonar. Também, o RNPT apresenta 

limitações relacionadas ao desenvolvimento e grau de maturação intestinal, que devem ser 

bem avaliados no momento de se estabelecer uma alimentação enteral. Esses RN nascem com 

baixas reservas de nutrientes, os quais normalmente seriam depositados no último trimestre de 

gestação (NAVANTINO; ALVES JÚNIOR; CORRÊA JÚNIOR, 2006). 

De acordo com os dados obtidos no presente estudo, 66 RNPT (86,8%) fizeram 

uso de ventilação mecânica, na maioria das vezes pela imaturidade pulmonar, que acarreta 

desconforto respiratório, que se não for tratado adequadamente poderá ocasionar falência 

respiratória por fadiga. Em decorrência da imaturidade geral, esta pode resultar na disfunção 

em qualquer órgão ou sistema corporal, visto que o neonato desencadeia grande risco para 

sofrer síndrome do desconforto respiratório, displasia broncopulmonar que, em consequência, 

requer tratamento com uso de oxigênio, por meio de algumas modalidades: VM, CPAP nasal, 

oxi-hood.   

A VM é uma terapêutica utilizada sempre que ocorrem alterações na habilidade 

dos pulmões de manterem uma ventilação adequada, em alguns casos também pode ser 

utilizada para oferecer condições para RN responder melhor aos agravos por ele sofrido, 

como em uma sepse, às vezes faz-se necessário colocar o bebê em VM, com a finalidade de 

utilizar suas reservas não para respirar e sim para lutar contra um infecção, já que seu sistema 

imunológico também ainda está em desenvolvimento. Entre as alterações apresentadas no 

RNPT, destaca-se o desconforto respiratório, apresentando sinais de taquipneia, bradipneia, 

tiragem intercostal, retração esternal, gemência, batimentos de asa do nariz, cianose ou 
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palidez. Com esse quadro clínico, a conduta terapêutica é oferecer oxigenação e ventilação 

mecânica adequada (OLIVEIRA, 2005).  

Com a melhora da insuficiência respiratória dos RNPT no decorrer dos dias, os 

mesmos eram avaliados e mantidos em VM, CPAP nasal ou oxi-hood, conforme o caso. 

CPAP é uma sigla inglesa que refere-se a Continuous Positive Airway Pressure.  A aplicação 

de CPAP nasal consiste na administração de mistura de oxigênio e ar comprimido que varia 

de 0,21% a 1% sobre pressão positiva contínua, mediante dispositivos nasais, como prongas 

(bi ou mononasais), tubo nasofaríngeo ou tubo orotraqueal. Atualmente, tem-se preferido o 

uso de prongas binasais pelos menores efeitos colaterais e fácil manuseio. Usa-se o CPAP em 

diversas patologias respiratórias, como síndrome do desconforto respiratório (SDR), 

taquipneia transitória do RN (TTRN), síndrome de aspiração de mecônio (SAM), doença da 

membrana hialina (DMH), apneias, entre outras (NAVANTINO; ALVES JÚNIOR; 

CORRÊA JÚNIOR, 2006). Para o uso do CPAP nasal, é necessário que o RN apresente 

respiração espontânea. 

Os RNPT foram acompanhados diariamente e, à medida que melhoravam os 

desconfortos respiratórios, ou seja, apresentavam bom padrão respiratório (respiração 

espontânea), eram extubados e colocados sob CPAP nasal, ou sob ventilação mecânica não 

invasiva, que em última análise é o uso do CPAP nasal acoplado à ventilação mecânica. Outro 

método de oxigenoterapia é o capacete ou halo (oxi-hood), sua indicação é para os RN com 

respiração espontânea que apresentam desconforto respiratório leve ou moderado e requerem 

concentração de oxigênio menor ou igual a 60% (TAMEZ; SILVA, 2013).  

A incubadora de parede dupla é uma das estratégias utilizadas para minimizar as 

perdas de água transepidérmicas. Vernon et al. (1990) utilizaram incubadoras para reduzir as 

perdas de fluidos por evaporação por meio da pele em prematuros. Identificaram-se que os 

RNPT foram postos em incubadora umidificadas. De acordo com o protocolo da Unidade 

pesquisada, os RNPT devem ser submetidos aos seguintes percentuais de umidificação: RN 

<26 semanas até 7 dias (85%); de  8 a 14 dias (60%,);  26 a 27 semanas (80% e  60%,); 28-29 

semanas (75% e 50% ); e com 30-31 semanas ( 70% e 50% ),  respectivamente aos dias de vida. 

Particularizando as terapêuticas, e referindo especificamente à infusão do 

tratamento farmacológico endovenoso, destaca-se a importância da necessidade de acesso 

venoso de longa permanência, que proporcione tratamento adequado ao RN.  

Constatou-se que os RNPT do presente estudo, logo após a sua  estabilidade clínica, 

foram submetidos ao cateterismo umbilical.  Este acesso por sua facilidade de inserção faz parte 

da rotina nos RN menores de 1500 g,   permanece em média por 4 dias, excepcionalmente poderá 
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ficar durante sete dias, e é substituído pelo PICC, que  permanecerá até a estabilidade clínica do 

RN. O PICC representa menor risco de complicações mecânicas e infecciosas (JOSHI; 

KULKARNI; BHARGAVA, 2010; SONG; LI, 2013); diminui a exposição do RN ao estresse 

da dor, devido às venopunções (MORAIS et al., 2013); preserva o sistema venoso periférico e 

pele quando tem indicação precoce (FONTENELE, 2008; PEREIRA et al., 2009; MOTTA et 

al., 2011; TEIXEIRA, 2014); minimiza a injúria tecidual, com o aparecimento de lesões e 

flebite por extravasamento e/ou infiltração (FONTENELE, 2008; RESTIEAUX et al., 2013), 

o que caracteriza a humanização da assistência de Enfermagem.  

O PICC, consoante pesquisadores como Puntis (1986) e Song e Li (2013) tem 

sido largamente utilizado na prática clínica e por reunir benefícios de Acesso Venoso Central 

(AVC) e vantagens de punção venosa periférica. Outros estudos desenvolvidos por Tavares et 

al., (2009), ressaltam ser o PICC de fácil inserção eletiva à beira de leito por enfermeiros 

autorizados pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2001). O procedimento pode ser 

realizado sem anestesia local ou sutura (JOSHI; KULKARNI; BHARGAVA, 2010), 

Considerado de longa permanência, eficaz na infusão de substâncias irritantes e vesicantes, 

como drogas inotrópicas, antibióticos e NPT (TREROTOLA et al., 2007; ALEXANDER, 

2011). Com o advento do PICC, os casos de dissecção venosa são excepcionais na Unidade 

do estudo. 

A maioria dos RNPT, após a sua estabilidade clínica, permaneceu sob esta 

modalidade de oxigenoterapia (oxi-hood). Os RNPT do estudo foram encaminhados à 

Unidade de Médio Risco (UMR) e, após alguns dias, de acordo com a sua evolução clínica, 

receberam alta ou foram transferidos para a Enfermaria Mãe-Canguru.  

De acordo com os dados, metade dos RNPT apresentaram menos de 30 semanas 

de gestação sem apresentar diferença estatisticamente significante para esta variável entre os 

grupos do experimento (p = 0,915) (Tabela 2). Grupos de RNPT tendem a ser heterogêneos 

quanto às características clínicas e à morbimortalidade, uma vez que a idade gestacional varia 

de 23-24 semanas até 36 semanas e seis dias. Podem-se classificar os RN deste estudo como 

pré-termo moderado, ou seja, nascidos entre 28 semanas e menos de 34 semanas, de acordo 

com o National Institute of Child Health and Development (2010).  

Em virtude da fragilidade do RNPT e de ele necessitar de cuidados intensivos nas 

unidades neonatais, considera-se ser um bebê de risco. Segundo Kenner (2001), RN de alto 

risco é aquele que tem maior chance de morrer durante ou logo após o parto ou que tem um 

problema congênito ou perinatal e necessita de uma intervenção imediata. 
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Considera-se elevado o número de internações dos RN nas unidades de internação 

neonatal, em decorrência dos diagnósticos da prematuridade, muito baixo peso ao nascer, 

anoxia perinatal, malformações, dentre outros, que predispõem a tratamentos especializados 

para sobreviverem (COSTERANO, 2001). Dessa forma, o nascimento de bebês de alto risco, 

o aperfeiçoamento das unidades neonatais e a evolução dos métodos terapêuticos permeiam o 

cotidiano das enfermeiras, no qual a assistência é de extrema importância para a recuperação 

da saúde deste paciente. 

 Para Waldow (1998), cuidar envolve ações, atitudes e comportamentos com base 

na intuição e conhecimento científico. Nesse sentido, o processo de cuidar do RN na Unidade 

de Terapia intensiva Neonatal (UTIN) requer uma atenção, muitas vezes, inversamente 

proporcional ao espaço que ele ocupa na incubadora. 

Avanços em neonatologia nos campos do conhecimento, da capacidade de 

recursos humanos e do desenvolvimento tecnológico permitiram ampliar a expectativa de 

vida extrauterina. Desta forma, RN com idades gestacionais e pesos cada vez menores estão 

sobrevivendo. Entretanto, a ideia de que os procedimentos desenvolvidos no cuidado a estes 

pacientes tornaram-se mais precisos, outros mais elaborados e tudo isso conduziu à 

diminuição da morbimortalidade, escondem o fato de que RNMBP apresentam maiores 

complicações.  

A classificação dos RN em grupos específicos quanto à idade gestacional e ao 

peso de nascimento possibilita identificar os riscos perinatais quanto à morbimortalidade, 

podendo assegurar o atendimento neonatal adequado. Identificaram-se que os valores médios 

dos pesos obtidos variaram entre 943,28g (Grupo 1, no sexto dia) e 1128,17g (Grupo 3, no 

primeiro dia). Embora não tenha sido observada diferença estatisticamente significante, os 

pesos médios dos Grupos 3 e 4 foram maiores que os dos Grupos 1 e 2 em todos os dias de 

seguimento. Este dado também foi observado quando se comparam as medianas de peso 

(Tabela 3).  

Conforme Costarino e Baumgarts (2000), o peso é essencial para avaliação do 

balanço hídrico, pois espera-se uma perda de peso entre 5% a 10% nos recém-nascidos a 

termo (RNT) e 10% a 15% nos RNPT, nascidos de muito baixo peso nos primeiros cinco dias 

de vida, ou seja, 3% ao dia. Destaca-se nesta pesquisa que um RNPT (Grupo 1) com peso de 

575g e idade gestacional de 23 semanas obteve perda de 15% ao longo dos sete dias. 

Após o nascimento, há redução do líquido extracelular e da água corpórea total na 

primeira semana de vida (perda fisiológica de peso). O RNPT apresenta, nos primeiros dias de 

vida, excesso de água corporal total, fluxo urinário lento, urina diluída e balanço hídrico 
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negativo, chegando a perder 15% do peso corporal na primeira semana de vida, 

diferentemente do RNT que perde 5 a 10% do peso corporal (TAMEZ; SILVA, 2013).   O 

peso é um parâmetro importante na avaliação do estado de hidratação, pois mudanças 

importantes no peso refletem variações na água corporal total em qualquer um dos seus 

compartimentos. Ele precisa ser registrado, em uma balança de precisão, de preferência 

digital, no mínimo, uma vez por dia.  

Observou-se padrão de redução do peso entre o primeiro e o sexto dia, em torno 

de 6%, com aumento no último dia nos quatro grupos avaliados. O Grupo 4 apresentou as 

menores discrepâncias na variação dos pesos. Foram identificadas diferenças estatisticamente 

significantes apenas na comparação do peso obtido no primeiro dia com os dados  referente 

ao quarto e quinto dias. Durante a primeira semana de vida, como resultado da contração do 

VEC e do catabolismo , o RNMBP pode perder de 10 a 20 % de seu peso , ou seja , 2 a 3% do 

peso por dia , sem fatores normais. 

O controle de peso, idade gestacional, sódio, diurese, balanço hídrico e glicemia é 

essencial para avaliar as perdas de água transepidérmica. Nos prematuros, os sinais clínicos 

são mais difíceis de avaliar e a equipe multiprofissional, atuante na UTIN, deverá estar atenta 

com relação às perdas de água transepidérmicas. Pela análise dos dados estatísticos, foi 

evidenciado que os volumes médios de diurese variaram de 1,92ml/ kg/h (Grupo 1, no 

primeiro dia) a 4,35 ml/kg/h  (Grupo 4, no sexto dia) (Tabela 4) . 

Evidenciamos padrões normais de diurese, em todos os grupos. Esses pacientes 

foram submetidos precocemente a NPT padrão logo após ao nascimento ,  como também uma 

cota hídrica adequada e consequentemente sem uma  sobrecarga circulatória. A ingestão de 

líquidos adequados, faz com que os RNPT tenham uma diurese precoce , e com isso 

reduzindo a morbimortalidade. 

Os néfrons completam seu desenvolvimento com 35 semanas de vida intrauterina 

e a  área de superfície glomerular para filtração continua seu desenvolvimento após o 

nascimento. Ao nascimento , o rim apresenta uma imediata diminuição na resistência 

vascular, aumentando o fluxo renal e a filtração glomerular , com a produção de urina na 

quantidade de 7 a 8 ml/ kg/ hora. No RNPT essas alterações vasculares podem ser diminuídas 

ou ausentes. Isso associado a nefrogênese incompleta faz com que esses pacientes apresentem 

uma menor tolerância a sobrecarga de água e eletrólitos. 

Por  outro lado , o RNPT exibe uma habilidade de concentrar urina limitada em 

decorrência  da alça de Henle  ser relativamente curta nos primeiros meses de vida , 
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favorecendo uma diminuição da resposta do túbulo distal e ducto coletor ao hormônio 

antidiurético e menor acúmulo de ureia no interstício. (HARTNOLL, 2003). 

Os RNPT permaneceram com o volume de diurese adequado,   provavelmente por 

valores reduzidos   de PTEA no  período de seguimento  . A diurese do RNT é uma contração 

da AEC  e o inicio da conservação da água corporal como a adaptação de uma existência 

intrauterina aquática para o estado neonatal menos úmido , quase árido e dependente de água 

livre. 

O nascimento prematuro implica exposição de conteúdo de água corpórea total e 

extracelular maior ao ambiente extrauterino, quando comparado com o RN a termo (RNT). 

Este excesso de volume é rapidamente perdido nos primeiros dias após o nascimento, quando 

uma grande perda transepidérmica de água e um grande volume de urina diluída são 

produzidos. O resultado é uma osmolaridade aumentada no compartimento extracelular, a 

qual, em compensação, acarreta concomitante contração no compartimento da água 

intracelular (DAVIS; AVNER, 2002). Após o nascimento o rim passa a exercer importante 

papel na homeostasia do RN , através da regulação do balanço de solutos e de água. 

A maioria dos neonatos urina ao nascer ou nas primeiras 36 horas após o 

nascimento, sendo que 92% o fazem nas primeiras 24 horas de vida e 99% nas primeiras 48 

horas (TAMEZ; SILVA, 2013). A diurese normal varia de 1 a 3 ml/kg/hora, a qual pode ser 

alterada na presença de intercorrências, como hemorragia perinatal, asfixia e diminuição da 

ingestão de fluidos.  

A maturidade renal está diretamente relacionada à idade gestacional. Após o 

nascimento, ocorre importante queda na resistência vascular renal e aumento na filtração 

glomerular, com a presença de diurese de 7-8 ml/ kg/h no RNT. Após 4 horas de vida, o fluxo 

renal diminui e o neonato entra numa fase de relativa oligúria 0,5 - 2 ml/kg/h, que pode durar 

de 12 a 24 horas. Nos RN prematuros, com síndrome do desconforto respiratório (SDR) e nos 

asfixiados, esta fase pode se prolongar, existindo controvérsias sobre as causas desta oligúria. 

Após 12-24 horas, na maioria dos RN, a diurese é compatível com a idade gestacional 

(GOMELLA et al., 2012). 

Logo após o parto, o RN experimenta um estado de relativa baixa na produção de 

urina que é hipertônica em relação ao plasma. Este relativo estado de oligúria (com débito 

urinário entre 0,5 - 1,0 ml/kg/h) pode durar 24 horas no RN saudável, podendo ser mais 

prolongado nos RNPT com síndrome do desconforto respiratório, durando em torno de 96 

horas. Essa fase transicional de oligúria é rapidamente associada ao aumento do ritmo de 
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filtração glomerular que dura ao redor de 96 horas. A partir disso, a excreção de água e 

eletrólitos começa a variar com a ingestão.  

Segundo Gomella et al.  (2012), o fluxo urinário fetal aumenta constantemente de 

2-5 ml/kg/h até 10-20 ml/kg/h com 30 semanas de gestação. Na prematuridade extrema, a 

osmolaridade urinária pode ser tão baixa quanto 90 mOs/L e com fluxos urinários de até 

7ml/h. No RNT, o fluxo de urina fetal atinge 25- 50 ml/h e, a seguir, diminui para 8-16 ml/h. 

Estas alterações de volume ilustram as grandes trocas de água corporal durante a vida fetal e 

as transformações abruptas que obrigam a adaptação fisiológica ao nascimento.   

A água perdida pelo prematuro precisa ser reposta para que se estabeleça a função 

renal. Este volume de água é dependente de dois fatores: da função renal e da carga de soluto. 

Após o nascimento, o RN experimenta um estado de mais baixa produção de urina, que é 

hipertônica em relação ao plasma (NAVANTINO; ALVES JÚNIOR; CORRÊA JÚNIOR, 

2006). Aspecto importante ao ser avaliado no RNPT em relação à diurese é a densidade 

urinária, a qual é essencial para avaliação de quanto será a oferta hídrica. 

Ao ponderar a importância a densidade urinária, pôde-se constatar nos grupos que 

no decorrer dos sete dias, os valores médios de densidade urinária variaram entre 1008 

(Grupo 4, no primeiro dia) e 1010 (Grupo 2, no segundo dia). Na opinião de Agren, Sjors e 

Sedin (1989), a densidade urinária tem valores entre 1008 e 1012 no RN e reflete a 

capacidade renal de concentrar ou diluir urina e de reabsorver ou excretar. Neste contexto, a 

medida  dos eletrólitos é útil para determinar perdas renais agudas. Se a hidratação do RN 

estiver adequada e a tonicidade do líquido extracelular (lec) estiver normal, os eletrólitos 

urinários não se relacionarão corretamente com as necessidades de reposição. Constatamos 

que todos os grupos, mantiveram a densidade urinária com os valores normais, provavelmente 

se deva ao fato , desses prematuros terem sido submetidos a uma cota hídrica adequada e com 

uma diurese precoce.  

 O diagnóstico clínico de desidratação no RN é difícil, principalmente no RNPT. 

Os parâmetros a serem considerados são perda de peso, volume, concentração da urina, 

densidade urinária e presença de sinais clínicos de desidratação. No RNPT, a pele e as 

mucosas podem parecer secas, especialmente quando o RN se encontra sob calor radiante, 

turgor torna-se impossível de avaliar devido à ausência de gordura subcutânea. Ao analisar a 

perda de peso, deve-se considerar a perda fisiológica que ocorre nos primeiros dias de vida. 

Nesses RN, não é possível fixar o volume a ser administrado, devendo-se considerar os 

fatores citados que podem aumentar as perdas hídricas. O excesso de administração hídrica 
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nos RNPT de muito baixo peso pode resultar em insuficiência cardíaca, abertura do canal 

arterial, edema pulmonar e enterocolite necrosante (HARTNOLL, 2003).  

Evidenciou-se que o quarto grupo apresentou as menores diferenças na 

comparação dos sete dias de seguimento para os valores de cota hídrica. A única diferença 

estatisticamente significante foram obtidas na comparação dos valores mensurados no 

primeiro dia com aqueles mensurados no sexto e sétimo dia. A terapêutica hídrica é um 

aspecto importante no cuidado dos RN, especialmente naqueles com muito baixo peso ao 

nascer, em virtude da alta frequência de administração de fluidos parenterais.  

A rotina da oferta hídrica da  unidade pesquisada , inicia em média com 

70ml/kg/dia , aumentando 10ml/kg/dia a cada dia , até150ml/kg/dia. Evidenciamos que no 

decorrer dos sete dias , a média dos quatro grupos permaneceram dentro dos parâmetros.  

Verificamos que não ocorreu uma sobrecarga de líquidos, devido a esses pacientes 

permanecerem estáveis hemodinamicamente. No que diz respeito a  diurese, glicemia, sódio, 

densidade urinária  e PTEA. 

 O tratamento de líquidos e eletrólitos para o RN requer conhecimento por parte 

da equipe quanto ao processo adaptativo ocorrente durante a transição. Uma das principais 

complicações em relação às perdas excessiva de fluidos é a hipernatremia (NA>150mEql), a 

qual pode ocorrer em conjunto com outros distúrbios eletrolíticos, aumentando, assim, os 

riscos de hemorragia intracraniana e hipotermia em decorrência de evaporação da água 

através da pele (NAVANTINO; ALVES JÚNIOR; CORRÊA JÚNIOR, 2006). 

O manuseio hidroeletrolítico nos RN é uma das questões mais discutidas em 

Neonatologia. No período neonatal, são frequentes as situações mórbidas (especialmente nos 

prematuros), em que há necessidade de fluidoterapia parenteral. É essencial manter uma 

infusão adequada de líquido e eletrólitos e avaliar periodicamente as perdas insensíveis. No 

presente estudo, constatou-se que a cota hídrica apresentou valores médios, variando de 95,22 

ml/kg/dia (Grupo 1, no primeiro dia), 150,44 ml/kg/dia (Grupo 2, no sexto dia), 136,56 

ml/kg/dia (Grupo 3, no sétimo dia) e 136,67 ml/kg/dia (Grupo 4, no sétimo dia). Nenhuma 

tendência ou padrão foi observado nesta variável entre os grupos, fosse na comparação direta 

dos valores observados ou na aplicação de testes estatísticos (Tabela 6).  

Neste ponto, é importante relembrar que o aporte adequado de líquidos e 

eletrólitos auxilia nas adaptações fisiológicas ocorrentes após o nascimento e previne o 

aparecimento de outros problemas mórbidos. No RN, as particularidades hidroeletrolíticas são 

bem diferentes quando comparados com a criança maior e o adulto (NAVANTINO; ALVES 

JÚNIOR; CORRÊA JÚNIOR, 2006). 
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Quanto menor for a idade gestacional, maior será a perda insensível de água pela 

pele e maior deverá ser o volume ofertado inicialmente. Após os primeiros dias de vida, essa 

oferta poderá ser diminuída com o amadurecimento da pele. O  mesmo ocorre quando o bebê 

é atendido em ambiente com alto teor de umidificação (GOMELLA et al., 2012). De acordo 

com Dell e Davis (2006), a taxa hídrica necessária dos RNPT com peso ao nascer (< 1.500g) 

é de 60-80 ml/kg/dia. No presente estudo, evidenciou-se que as necessidades hídricas dos 

RNPT ao longo dos sete dias variaram de 99,94 e 136,89 ml/kg/dia, dentro dos padrões de 

normalidade. 

Lorenz (2004) refere que uma avaliação do metabolismo da água corporal e do 

equilíbrio eletrolítico desempenha papel importante na abordagem inicial dos bebês 

prematuros e a termo doentes que necessitam de cuidados intensivos neonatais. Portanto, é 

crucial a atenção cuidadosa do clínico aos detalhes da manutenção e monitorização da água 

corporal e eletrólitos séricos e ao manejo da infusão de líquidos. 

 O equilíbrio hídrico corporal é uma função da distribuição da água no corpo, da 

ingestão de água e das perdas de água. A distribuição da água corporal se altera gradualmente 

com o aumento da idade gestacional do feto muito imaturo, com 90% do peso corporal sob a 

forma de água, até o feto pré-termo tardio, com 75-80% do peso corporal como água.  

Ao nascimento, estas mudanças gestacionais na água corporal são refletidas na 

maturidade da função renal, perdas transepidérmica de água e adaptações neuroendócrinas. 

Torna-se essencial a avaliação clínica ao decidir a quantidade de líquidos infundidos  a um 

recém-nascido. Esse fenômeno ocorre devido à redução do compartimento extracelular, que 

corresponde a 60% do peso no feto de 5 meses  e a 45% ao nascimento (BUTLER, 2007). 

É conhecida a importância da realização dos registros completos do balanço 

hídrico de pacientes internados em unidade de terapia intensiva, a fim de ajustar os volumes 

de fluidoterapia e nutrição, permitindo o equilíbrio homeostático. É também indicador 

precoce da ocorrência de complicações cardiovasculares e renais em pacientes críticos.  

No contexto da UTIN, as mudanças do peso, a curto prazo, devem-se, em grande 

parte, mais às alterações na água total do organismo que à incerteza quanto ao valor absoluto 

da água total. O conhecimento da direção e da intensidade da alteração desse parâmetro pode 

revestir-se de grande importância no diagnóstico e tratamento de distúrbios complexos do 

equilíbrio hidroeletrolítico, especialmente porque variações, por mais tênues que sejam, 

podem causar enormes descompensações em vários órgãos.  

Cuidar de paciente gravemente enfermo requer, por parte do enfermeiro, assistên-

cia planejada e sistematizada mediante conhecimento técnico, fisiopatológico e laboratorial. O 
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cuidado com a oferta hídrica deve considerar os mecanismos fisiológicos normais que 

controlam o balanço hídrico e as variações que podem ocorrer em RN doentes/imaturos.  

Percebeu-se nos resultados que a oferta hídrica do Grupo 4 ficou em torno de 105 

a 140 ml/kg/dia nos primeiros dias de vida dentro dos padrões da necessidade hídrica do 

recém-nascido. Uma das variáveis mais importantes em relação às perdas de água 

transepidérmica é o sódio, pois o RNPT, devido à imaturidade da pele, tende a perder água 

livre na primeira semana de vida e com isso tende a reter sódio. 

A quantidade média de sódio mensurada nos neonatos variou de 138,06 

mEq/L(Grupo 1 no sétimo dia) a 144,94mEq/L(Grupo 2 no segundo dia). No decorrer dos 

sete dias, não foi evidenciado episódio de hipernatremia em nenhum dos grupos. O controle 

de eletrólitos é essencial nesta fase, especialmente o sódio, o qual deve ser realizado em 

intervalos de 12 horas no primeiro dia de vida e depois diariamente ou com menor frequência 

na dependência de quão estável se encontra o balanço hidroeletrolítico (KREBS; OKAY, 

2000).  

A homeostase do sódio no período neonatal está envolvida na manutenção do 

volume extracelular, mineralização óssea e síntese proteica. O sódio é o eletrólito encontrado 

em maior concentração plasmática no RN. A capacidade tubular de reabsorver sódio está 

desenvolvida com cerca de 20 semanas de idade gestacional, mas a reabsorção de sódio é 

baixa até a 34ª semana. A excreção fracionada de sódio nessa idade gestacional varia de 5 a 

10%. Após 34ª semanas, a reabsorção de sódio vai se tornando mais eficiente: cerca de 99% 

do sódio filtrado pode ser reabsorvido a termo, resultando em uma excreção fracionada de 

sódio menor que 1% (BLINCOE, 2006).  

A composição eletrolítica do RN também está determinada pela idade gestacional. 

O neonato prematuro apresenta maior proporção de sódio e cloro por quilograma de peso 

corpóreo do que o a termo, devido a uma maior composição no líquido extracelular. O RNPT, 

especialmente o de muito baixo peso, logo após o nascimento, apresenta excreção aumentada 

de sódio, chegando a valores de fração de excreção de sódio de 4 a 5%. Desta forma, os 

RNPT apresentam risco para o desenvolvimento de balanço negativo de sódio.  O controle de 

eletrólitos é essencial nesta fase, especialmente o sódio, o qual deve ser realizado em 

intervalos de 12 horas no primeiro dia de vida e depois diariamente ou com menor frequência 

na dependência de quão estável se encontra o balanço hidroeletrolítico (KREBS; OKAY, 

2000).  

A capacidade tubular de reabsorver sódio está desenvolvida com cerca de 24 

semanas de idade gestacional, mas a reabsorção do sódio é baixa até a 34
a
 semana. A 
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excreção fracionada de sódio nessa idade gestacional varia de 5 a 10%. Apesar da rápida 

maturação dos mecanismos da homeostase do sódio, o sistema renina - angiotensina -  

aldosterona  não funciona plenamente no RNPT, e uma grande oferta de sódio pode levar a 

um risco real de excesso (MODI, 2003). 

De acordo com os dados estatísticos, os valores do sódio nos quatro grupos no 

período de sete dias permaneceram dentro dos padrões de normalidade. A amostra estudada é 

de  recém-nascidos prematuros, os quais, segundo Krebs e Okay (2000), os apresentam 

maiores riscos para hipernatremia são os de muito baixo peso ao nascer, além de apresentarem 

perda elevada insensível de água por via renal. Geralmente, esses RN apresentam perda de 

peso, taquicardia, hipotensão, diminuição do debito urinário e acidose metabólica. A  

desidratação hipernatrémica é a consequência inevitável de uma falha para reduzir  as perdas 

de água transepidermicas (PTEA). Uma vez que isso tenha ocorrido, as tentativas para corrigir 

o problema aumentando a infusão de solução de glicose concentrada, inevitavelmente 

aumentará o risco de hiperglicemia. 

De acordo com a literatura,  considera-se hipernatremia a concentração sérica de 

sódio > 150 meq/ L, com  volemia normal, diminuída ou aumentada (MODIN, 2003). Isto  

reforça o uso da película sobre a pele dos prematuros, diminuindo o movimento de ar, 

aumentando a pressão de vapor de água próxima a superfície corpórea do neonato. Nos 

RNPT, a perda de água livre sem eletrólitos é extremamente alta, devido à pele ser fina e 

pobremente queratinizada.  

 Para Gawlowski et al. (2006), os valores séricos do sódio de 135 - 145 Meq/ L 

representam equilíbrio homeostático de sódio. A hipernatremia é definida como sódio 

plasmático maior do que 150mEq/L e estima-se que esteja presente em torno de 10 a 15% dos 

RN sob cuidados intensivos. A hipernatremia da prematuridade é, geralmente, causada por 

oferta inadequada, ou seja, aquela que não repõe as perdas de águas transepidérmicas, 

especialmente na primeira semana, nos RNMBP. 

De acordo com Bustamante e Stelow (1989), uma das principais complicações das 

perdas de água transepidérmica refere-se aos distúrbios hidroeletrolíticos. O mais frequente é 

que os prematuros extremos tenham episódios de hipernatremia. As causas incluem perdas 

renais aumentadas de água livre e/ou perdas insensíveis aumentadas, primariamente através 

da pele, especialmente em bebês com muito baixo peso e extremo baixo peso. Estas 

intercorrências trazem sérios prejuízos à saúde, como perda de peso, pressão arterial baixa, 

taquicardia, debito urinário ou ausente e densidade urinária aumentada. 
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Ao buscar correlação entre  o uso membrana semipermeável e o sódio, avaliou-se 

no estudo que a quantidade média de sódio mensurada nos RN variou de 138,06 mEq/L 

(Grupo 1, no sétimo dia), 144,94 mEq/L (Grupo 2, no segundo dia), 140 mEq/L (Grupo 3, no 

sétimo dia) e 139 mEq/L (Grupo 4, no sétimo dia). Assim como na cota hídrica, nenhuma 

tendência ou padrão foi observado nesta variável entre grupos, seja pela comparação direta ou 

aplicação de testes estatísticos (Tabela 7). Este achado estatístico permite enfatizar a 

necessidade de utilização do filme sobre a pele do neonato já que esta forma uma segunda 

pele e com isso reduz a perda de evaporação pela pele e, consequentemente, minimiza as 

complicações.  

 No estudo de Gurgel et al. ( 2013) , foram observados efeitos significativos por 

grupo em relação à concentração de sódio, na qual o Grupo de Intervenção apresentou menor 

média quando comparado ao Grupo Controle.  Conclui-se que a membrana semipermeável 

mostrou-se eficaz no que diz respeito à concentração do sódio minimizando as complicações 

de uma pele imatura.  

Os achados deste estudo corroboram o estudo de Bhandari, Brodsky e Porat 

(2005), os quais identificaram, em estudo experimental, que os RNPT que usaram a 

membrana semipermeável apresentaram menor chance de ocorrência de hipernatremia (sódio 

> ou igual a 150 mEq/L) durante toda a primeira semana de vida, quando comparados ao 

grupo que não utilizou a cobertura sobre a pele. De forma similar, evidenciou-se em que os 

quatro grupos estudados, mantiveram constantes os níveis de sódio ao longo dos sete dias de 

seguimento. 

 Assim como sódio , a glicose é uma variável importante, pois devido às perdas de 

água transepidérmica serem altas neste período neonatal, torna-se importante a verificação 

diária da glicemia. Os RNPT, devido à imaturidade da camada córnea da pele, estão sujeitos, 

na primeira semana de vida, a uma síndrome, caracterizada por hipernatremia, hiperglicemia e 

desidratação. O presente estudo mostrou que a variável glicemia não apresentou diferença 

estatística em suas variações intragrupo durante o período de seguimento, oscilando entre 

discretos aumentos e reduções nos quatro grupos avaliados.   

A hiperglicemia definida como concentração de  glicose sanguínea > 125 mg/ dl, 

ou glicose plasmática >145 mg/dl. Está relacionada à hemorragia intracraniana e desidratação, 

por diurese osmótica. A incidência é elevada em RNPT, com peso inferior a 750g. Entretanto, 

neste estudo, nenhum episódio de hiperglicemia foi observado nos grupos no decorrer dos 7 

dias. Os RNPT mantiveram-se estáveis, provavelmente por uma cota hídrica adequada, sem 

sobrecarga de líquidos e, consequentemente, por uma oferta menor de glicose.  
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Conforme Gomella et al. (2012), o neonato é mais susceptível a alterações de 

glicose plasmática nas primeiras 24-48 horas devido a uma resposta glicogenolitica deficiente 

pela estimulação pelo glucagon. A taxa de utilização de glicose no prematuro de muito baixo 

peso é quatro vezes maior do que a taxa no adulto e isto pode ser explicado pela maior relação 

cérebro/peso corpóreo do prematuro.  

A incapacidade de metabolizar glicose pode ocorrer em prematuros ou 

secundariamente na presença de septicemia ou de estresse. Frequentemente, um prematuro 

que recebe NP se torna hiperglicêmico porque não consegue tolerar o aumento de glicose. É 

importante não somente avaliar a habilidade do prematuro de muito baixo peso em usar a 

glicose, mas também entender como a glicose contribui para o seu metabolismo energético. 

Episódios de hiperglicemia são mais frequentes em prematuros em virtude da oferta excessiva 

de glicose, da imaturidade dos sistemas regulatórios da glicose e da elevação dos níveis 

circulantes de hormônios relacionados ao estresse (catecolaminas e corticoides) 

(NAVANTINO; ALVES JÚNIOR; CORRÊA JÚNIOR, 2006).  

De  acordo com o estudo de Gurgel et al. (2011), em relação a glicemia ocorreu 

um decréscimo de 1,2 mg/dl no grupo que utilizou a membrana semipermeável, quando 

comparado ao grupo que não recebeu a cobertura, evidenciando aumento de 4,4 vezes mais 

episódios de hiperglicemia no grupo controle, ao longo dos sete dias. No presente estudo, 

foram identificados dados semelhantes no Grupo 4, que recebeu a membrana semipermeável 

de forma idêntica ao estudo de Gurgel et al. (2013).  

Torna-se importante enfatizar as perdas de água transepidérmica, foco principal 

desta pesquisa e uma das principais complicações de pele imatura. A discussão em relação 

aos valores das perdas de água transepidérmica está baseada em parâmetros descritos por 

Sedin (1989). Os valores são assim descritos: 0-10(g/h/m
2
) – pele muito saudável , 10-15 pele 

saudável, 15-25 condição normal, 25-30 pele danificada e acima de 30 – condição crítica. 

A incidência de problemas na pele de RNs com peso de nascimento inferior a 

1.500g é elevada, pois a pele do prematuro possui poucas camadas de estrato córneo, é 

delgada, avermelhada, com veias visíveis e superficiais; além disso, sua coesão celular dermo-

epidérmica é deficiente, apresenta um número reduzido de fibras de fixação entre as camadas 

e pouco volume de fibras de colágeno e de elastina. Os anexos cutâneos são imaturos e a 

hipoderme é atrofiada. Esta imaturidade é responsável pela maior incidência de retenção de 

suor e pela menor lubrificação cutânea, o que leva maior suscetibilidade aos irritantes 

externos (IKEZAWA, 1998). Apesar do nosso grupo ser de risco, podemos constatar que não 
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ocorreram lesóes , no decorrer do seguimento. Podemos constatar que uso da pelicula é um 

fator de proteção da pele dos RNPT. 

As lesões  de pele rompem a barreira cutanea contra a evaporação e aumentam as 

perdas de água. Tais lesões podem resultar da remoção de fitas adesivas, monitores ou 

exposição a pele a soluções desinfetantes. Defeitos congênitos da  pele como os encontrados 

na onfalocele, gastroquise e nos defeitos do tubo neural são associados com um aumento 

daPTEA até que a cirurgia seja realizada. 

A  PTEA representa o principal componente variável das perdas extrarrenais de 

líquidos. É o somatório da água que evapora de maneira insensível através da pele (2/3) e do 

trato respiratório (1/3). A perda de líquidos pela pele pode ser expressa de maneira mais 

precisa pela medida da superfície corpórea ou pode ser relacionada ao peso. Dentre os fatores 

relacionados à PTEA, a idade gestacional, o tempo de vida, os fatores ambientais (umidade e 

temperatura) e o peso são os principais (CARTIDGE, 2000). Percebe-se que o grupo quatro 

apresentou valores inferiores de PTEA,  no período de seguimento. Enfatiza-se a importância 

do uso da película em extensas áreas do corpo, na redução da PTEA.  

Observamos que o grupo1, 2, 3 e 4 no primeiro dia o valores da PTEA foram de 

13, 05,  19,28 , 18,10 e 11,48 g/m
2
/h . Os valores da PTEA , são mais elevados no primeiro 

dia de vida, devido a adaptação pós-natal como também a pele imatura, uma epiderme 

ineficaz como barreira epidérmica , e com isso ocorrendo uma maior perda de fluidos através 

da pele. Mesmo o nosso grupo sendo constituído de RNPT, obtivemos valores dentro do 

padrão de normalidade no primeiro dia de vida, isso leva-se a crer que o uso da película sobre 

a pele é um fator importante nesta redução. 

 A pele do RNPT , no primeiro dia de vida é muito fina, pobre em queratina . A 

evaporação pela pele é muito alta e esta perda é de 15 vezes maior em um RN de 25 semanas 

de idade gestacional, em comparação a um RN a termo. Isto decorre da imaturidade da 

barreira do epitélio da pele do RNPT com pouca queratinização, maior fluxo sangüíneo 

cutâneo, maior percentagem de água corporal, maior freqüência respiratória e a maior 

superfície corpórea em relação ao peso. A maturação da pele é rápida após o nascimento, e, 

no final da primeira semana de vida, as perdas insensíveis do prematuro se igualam às de um 

neonato a termo. Isto pode ser evidenciado, no decorrer do seguimento , quando os valores da 

PTEA, no sétimo dia nos grupos 1,2, 3 e 4 foram respectivamente de : 10,21, 13,60, 16,47 e 

9,37 g/m
2
/h. Esses valores  reforçam  que a medida que passam os dias , a pele do RNPT 

amadurece e consequentemente as PTEA  reduzem.  
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Os valores da PTEA no grupo 4, foram inferiores aos demais grupos . 

Constatando que aplicação da membrana semipermeável em extensas áreas do corpo do 

RNPT,  reduz as PTEA. Torna-se importante manter a pele integra já que as lesões aumentam 

os níveis da PTEA. , 

 Um estudo de Lee et al. (1994) com doentes atópicos que apresentavam dermatite 

de contato e com grupo controle demonstrou uma correlação significativa das maiores medias 

de IgE e intensidade de prurido,assim como maiores níveis de PTEA em indivíduos atopicos. 

Os autores concluíram que a PTEA é  um bom marcador para intensidade de prurido, 

auxiliando,inclusive, o acompanhamento dos doentes. 

 A PTEA reflete tanto a imaturidade da pele quanto a grande superfície corporal 

do RN. Dados recentes sugerem que o desenvolvimento de aquaporinas e uma baixa 

expressão na pele dos imaturos pode também contribuir para uma perda transepidérmica de 

água elevada (IRVING, 2001). As aquaporinas são canais formados por proteínas que 

atravessam a membrana celular e conduzem seletivamente as moléculas de água para dentro e 

fora da célula, ao mesmo tempo, prevenindo a passagem de íons e outros solutos. A presença 

desses canais aumenta a permeabilidade das membranas a água e são capazes de reforçar a 

reserva natural da epiderme, melhorando a circulação entre as células.  

As PTEAs são mais significantes em RN devido à camada córnea e à epiderme ser 

composta de sobreposições inativas de células epidérmicas repletas de queratina. Essa camada 

é a barreira para a perda de água. Embora a queratinização comece com cerca de 18 semanas 

de gestação, a epiderme fetal ainda é muito fina com 26 semanas e o estrato córneo 

claramente visível. Somente com 34 semanas de gestação, o estrato córneo torna-se mais 

desenvolvido e no último trimestre, a epiderme e o estrato córneo ficam mais espessos, e a 

queratinização torna-se mais pronunciada (DARMSTADT; DINULOS, 2010). 

Imediatamente após o nascimento,a  PTEA em RNT é alta. Em seguida, diminui 

rapidamente nas primeiras duas horas de vida, mais lentamente no primeiro dia.  Em RNPT, a 

PTEA é alta no primeiro dia de vida e diminui lentamente ao longo das próximas semanas. Os 

valores de PTEA são maiores, e a taxa de decréscimo com a idade pós-natal é mais lenta, com 

a diminuição da idade gestacional. Essas mudanças com a idade pós-natal devem ser 

relacionadas à crescente resistência da pele para a difusão de vapor de água após o 

nascimento. Sedin (1989). 

Certamente, a observação de alterações nas primeiras duas horas após o 

nascimento ocorrem contra uma tendência de aumento temperatura da pele com o tempo, que 

elevam a  PTEA , aumentando a densidade de vapor de água de saturação da pele .Antes do 
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nascimento, o feto é banhado no líquido amniótico. Portanto, pouco ou nenhum gradiente de 

concentração para a difusão de vapor de água através da pele deve existir entre o bebê e o 

ambiente no útero. Por conseguinte, hidratação da epiderme deve ser completa, que é 

equivalente a ter nenhuma resistência da pele para a difusão da água. A diminuição da PTEA 

com a idade pós-natal em bebês mais imaturos ,  reflete o amadurecimento contínuo do estrato 

córneo como uma barreira para a difusão da água, como mencionado anteriormente. 

Hammarlund e Sedin (1979) 

Em pesquisa realizada por Yosipovitch et al. (2007),  em bebês menores de 30 

semanas de gestação e menos de 7 dias de vida, a taxa de perda de água da pele do abdômen 

foi muito maior do que na face e no couro cabeludo. Corroborando com o autor, 

evidenciaram-se que diferenças estatísticas significante foram observadas no primeiro dia, no 

qual o Grupo 2 (RNPT que não usaram o filme na região abdominal) apresentaram  perdas 

transepidérmicas, significativamente, superiores aquelas observadas no Grupo 4 (RNPT 

usaram o filme nas regiões: abdominal, tórax e membros inferiores) (15,70 vs. 10,83; p = 

0,043). Estas observações de perda de água da pele em RN prematuros são consistentes com 

as observações histológicas relativas à diferenciação do estrato córneo. Baseado nessas 

informações, evidenciou-se que por meio das mensurações, a região abdominal teve maiores 

perdas de água transepidérmicas, em relação as demais regiões, como tórax e membros 

inferiores. O estrato córneo começa a desenvolver-se apartir da 17 semana de gestação.  O 

desenvolvimento não é uniforme sobre a superfície do corpo. A  diferenciação do estrato 

córneo é evidente primeiro ao redor dos lábios, nariz e sobrancelhas e é mais lenta na  região 

glútea, abdômen e membros. 

 Segundo Lund et al. (2001), a maturação da pele no RNPT, ao contrário da 

função renal, não é acelerada pela exposição antenatal aos esteroides, mas é acelerada pelo 

nascimento. A PTEA caem, exponencialmente, com o aumento da idade cronológica e idade 

gestacional. Em neonatos com idade gestacional de 24-25 semanas. A PTEA é por volta de 60 

g/m
2
/h aproximadamente (140 ml/kg/dia) em umidade relativa de 50%, nos dois primeiros 

dias de nascimento. 

 O uso do aparelho tewameter  têm sido utilizado empesquisa para avaliar os 

efeitos de substancias irritantes, aplicadas topicamente  e para investigar o mecanismo de 

diversas doenças dermatológicas e controlar os danos de barreira da pele. Em 

recém-nascidos , as medições  da PTEA foram utilizadas pela primeira vez para investigar a 

imaturidade da pele.   
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Avaliando a redução das PTEAs relacionadas com o uso da membrana 

semipermeável, encontrou-se que  a média dos quatro grupos permaneceram dentro  dos 

padrões de normalidade. Em RN com idade gestacional superior a 32 semanas, a PTEA reduz 

com 2 semanas e a maturidade da pele é igual ao RNT, ou seja de 6 a 8 g/m
2
/h. Lund et al., 

(2000). Percebeu-se neste presente estudo que os valores da PTEA reduziram  no decorrer dos 

dias, atingindo médias em torno de 18, 10 a 10,21 g/m
2
/h, no Grupo 1. 

 As maiores perdas de água ocorrem durante os primeiros dias após o nascimento, 

sobretudo entre RN com IG < 28 semanas. Em geral, nos prematuros pesando 800 - 2.000g 

mantidos em incubadora de parede dupla, a PTEA aumenta linearmente a medida que o peso 

corporal diminui. Entretanto, em RN graves, sob VM, a TEWL aumenta a medida que o peso 

corporal diminui (DARMSTADT; DINULOS, 2010). 

Através das medições diárias, verificamos que o grupo 2 ((RNPT que não usaram 

o filme na região abdominal), obtiveram valores maiores do que o grupo 3( RNPT que não 

usaram o filme nos membros inferiores).  

A PTEA tem níveis normais de acordo com a área corpórea; no tronco, por 

exemplo, há perda espontânea de água através da camada córnea da ordem de 3-6g/h/m2; na 

face, os valores variam entre 1g/h/m2 e 15g/h/m2. As variações se devem a espessura do 

estrato córneo, alem da microvasculatura dérmica. Após um dano ao estrato córneo, essa 

perda pode alcançar ate 70g/h/m2. Esse parâmetro tem se mostrado um meio conveniente de 

medir a extensão a disfunção de barreira e fornece um elemento importante no conjunto de 

informações para sua avaliação . 

Sedin (1989)  avaliou  a  eficácia da membrana semipermeável na redução das  

PTEAs, antes da colocação do filme sobre a pele e foi comparado com o valor obtido 

imediatamente após a aplicação. Os valores variaram de 6-35 g/m²/h antes da colocação  da 

cobertura para 0- 20 g/m²/h após a aplicação da película semipermeável. Uma importante 

redução de 64% na PTEA foi encontrada (p < 0,001). Foi evidenciada diminuição na PTEA 

no terceiro  dia  (p < 0,001) e no sétimo dia  (p <0,05). Os locais de aplicação da cobertura 

foram comparados com o local de controle, mas não houve diferença 

estatisticamente significativa no décimo quarto dia de seguimento (p<0,24). 

No estudo de Sedin (1989), a eficácia do filme semipermeável sobre a maturação 

epidérmica avaliada a partir da PTEA nos locais após remoção do curativo 

semipermeável. Não houve diferença significativa na PTEA nos locais com o filme  (10,1 

±2,2, média) versus locais de controle (8,4±1,8) (p = 0.47). Um dos locais tratados apresentou 

valor de perda transepidérmica de água de 19 g/m
2
/h² maior do que o local de controle.   
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De forma similar ao estudo citado, utilizou-se neste estudo o Tewameter, o qual 

mensurou as PTEAs com a película  sobre a pele dos RNPT no decorrer de sete dias de 

seguimento (GURGEL et al., 2011).  

Conforme Sedin (1989), com o passar dos dias, a pele torna-se mais madura, e 

com isso ocorre redução das perdas de agua transepidérmicas. Observou-se que o Grupo 4 

apresentou valores da PTEA de 11,48 e 9,37 g/m
2
/h² no primeiro dia e segundo dia, 

respectivamente. Este achado estatístico motiva a compartilhar com o autor  que a pele do 

RNPT leva de duas a quatro semanas para firmar a sua função de barreira epidérmica e, 

consequentemente, reduzindo a PTEA. No  final da primeira semana de vida, as PTEAs  se 

igualam a um RNT.  

A perda de água é responsável por 20% de energia expedida pelo RN menor de 30 

semanas (MANCINI, 1994). Segundo o autor, após o nascimento, ocorre a perda de água por 

diversos mecanismos, entre eles através do sistema renal, e perdas chamadas insensíveis, que 

sucedem através do sistema respiratório, fezes e pele (transepidermal). Especialmente no 

RNPT, esta transição é feita com maior dificuldade em razão da imaturidade de sistemas 

orgânicos e do pouco conhecimento sobre certos aspectos do desenvolvimento fisiológico 

fetal.  

No  estudo de Hammarlund e Sedin (1979),  foram investigados 18 RNPT para 

avaliar o efeito de uma membrana artificial de poliuretano. Os neonatos apresentaram  peso 

médio de 1390g (750-2450g) e idade média gestacional de 31 semanas (entre 25-36 semanas). 

Na mensuração realizada antes e após a aplicação do filme, respectivamente, os valores foram 

os seguintes: 21,1 e 10,5 g/m²/h. Durante a fase longitudinal do estudo os pesquisadores 

Hammarlund e Sedin (1979), comprovaram que as perdas foram menores nas áreas que foram 

aplicadas a membrana semipermeável. Identificou-se neste estudo que o Grupo 4, o qual teve 

a membrana aplicada em várias regiões do corpo, apresentou reduzida perda de água, 

atingindo valores de 9,37 g/m²/h no sétimo dia. 

  Pesquisas mostram que a aplicação de barreiras à difusão do vapor de água 

sobre a superfície da pele, teoricamente, aumenta a resistência do ar para a difusão do vapor 

de água. Se houvesse alguma penetração destas substâncias para a epiderme, poderia também 

aumentar a resistência da pele à difusão de vapor de água. A aplicação de barreiras à difusão 

de vapor de água tem sido observada para diminuir a perda de água transepidérmica, 

determinada pela eficácia da barreira particular usada na inibição da difusão de vapor de água 

insensível (STAMATAS; NIKOLOUSKI, 2010). A resistência da pele para a difusão de 

vapor de água é em grande parte devido à queratina intracelular no estrato córneo da 
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epiderme. O desenvolvimento do estrato córneo e sua taxa de queratinização são de grande 

importância na determinação da magnitude da resistência da pele para a difusão de vapor de 

água. 

Baseado nessas informações, verificou-se que o uso da membrana em regiões 

diferentes do corpo reduzem a PTEA. Identificou-se no decorrer dos sete dias que os 4 grupos 

randomizados permaneceram com os valores da PTEA  dentro da normalidade. De acordo 

com Gurgel et al., (2011), os efeitos da membrana semipermeável sobre a pele do prematuro 

aumenta as chances de sobrevivência e minimiza as complicações de uma pele imatura, como 

os distúrbios hidroeletrolíticos.  

No presente estudo, foi verificado que o grupo que utilizou a película em maior 

área corporal mostrou um número menor de complicações, confirmando a eficácia da 

membrana semipermeável na sobrevida de RNPT. Como ressaltado anteriormente, a 

sobrevida global observada neste estudo foi de 97,2%, com apenas dois recém-nascidos indo 

ao óbito. Semelhante resultado ocorreu no estudo de Bhandari, Brodsky e Porat (2005), o qual 

identificaram que a sobrevivência  entre os RN do grupo que usou a película foi 

significativamente mais alta (27 em 30 – 90%), comparada ao grupo que não usou a película 

(25 em 39 – 64%) (p< 0,02).  

O conhecimento dos fatores que influenciam as PTEAs é essencial para estimar as 

necessidades hídricas requeridas pelos RN e proceder aos ajustes apropriados na 

administração de líquidos com as alterações nos cuidados. O balanço hídrico dos prematuros e 

dos neonatos doentes é mais altamente influenciado por estas variáveis (KREBS; OKAY, 

2000).  

Hammarlund e Sedin (1979) mostraram perda de água transepidérmica de 60 

g/m²/h para um RN de 27 semanas de idade gestacional. O trabalho mostrou que a PTEA da 

parte superior do tórax e da parte anterior da coxa é menor do que em muitos outros locais do 

corpo. No estudo, o tórax foi escolhido para maioria dos bebês por causa da acessibilidade.  

Achados semelhantes foram verificados no presente estudo, em que no Grupo 1 , 

evidenciaram-se PTEAs de 13,05 e de 10,21(g/m²/h), no primeiro e sétimo dias de 

seguimento. O Grupo 3 obteve valores de 18,10e 16,47(g/m²/h), respectivamente nos mesmos 

dias. Apesar da média da  idade gestacional, ser semelhante para os dois grupos < 30 

semanas,  a média do peso diferiu em 943,28 e 1.128,17 gr respectivamente. Esse  foi  um 

fator importante , para que o grupo 1 tivesse  perdas de líquidos maior do que o grupo 3. Já 

que a maturidade da pele depende de dois fatores: a idade gestacional e o peso. Quanto menor 

for a idade gestacional e o peso, maior será a PTEA. Como mencionado anteriormente as 
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variações das PTEA, se devem a espessura do estrato córneo , e isto depende de cada  região 

do corpo. É importante ressaltar que os RNPT, tem poucas camadas de estrato córneo , cerca 

de duas ou três , e com isso influenciando diretamente na barreira epidérmica. 

Apesar dos valores estarem dentro dos padrões de normalidade, como referido 

anteriormente. Além disso, os RN que fizeram parte dos grupos estavam sendo mantidos em 

incubadoras umidificadas como parte de cuidados de rotina na referida unidade.  

Estudos mostram o benefício desta estratégia na redução da PTEA através da pele, 

pois ao aumentar a velocidade do ar, teoricamente, reduz-se a resistência do ar à difusão da 

água. Como a PTEA é pouco afetada por mudanças na resistência do ar para a difusão da 

água, quando a resistência da pele é elevada, o efeito da velocidade do vento é de importância 

apenas quando a resistência da pele à difusão da água é baixo, por exemplo, nos casos de 

prematuridade extrema. A perda transepidérmica de água pode ser substancialmente 

diminuída pela umidificação do ambiente, que pode ser fornecida em incubadoras 

umidificadas. De acordo com Vernon et al. (1990), quando o RNPT é posto em uma 

incubadora umidificada em torno de 85 a 95%, a PTEA reduz para 10%. É mais uma 

estratégia somada com a membrana para ajudar na redução da PTEA. 

Sedin (1989) realizou estudo com 7 bebês nascidos entre 25-27 semanas de 

gestação, encontrando valores muito altos de PTEA. No primeiro dia de vida pós-natal, a 

média PTEA foi de 45,4 ± 5,6g/m
2
/h. O valor correspondente dos bebês nascidos após  28-30 

semanas de gestação foi 18,6 ±1,3  g/m
2
/h. Durante os primeiros cinco dias, as perdas de água 

transepidérmica (PTEA) diminuíram gradualmente para um valor de 18,3 ±  0,8 g/m
2
/h, na 

maioria dos bebês imaturos e para 11,3 ± 0,7  g/m
2
/h, nos bebês nascidos após 28-30 semanas  

de gestação. Em seguida, uma diminuição aconteceu em ambos os grupos durante as semanas 

subsequentes e em idades de 4-5 semanas, os valores PTEA foram 8,9 ± 5,4 g/m
2
/h e 5,9 ± 2,3 

g/m
2
/h, respectivamente. 

 A diminuição gradual na PTEA, com a idade pós natal nos bebês de muito baixo 

termo está provavelmente relacionado às mudanças estruturais nas camadas inferiores da pele 

e às mudanças de água corpórea total que acontecem logo após o nascimento, ambas 

possivelmente influenciam a hidratação da pele e o transporte da água através da pele.  

 Em contraste com o RNT, um neonato pré-termo no momento do nascimento tem 

um estrato córneo imaturo que é relativamente deficiente em queratina. Essa imaturidade 

resulta em uma inadequada barreira para evitar grandes perdas de água transepidérmica que 

acarreta complicações para o desenvolvimento do estado hiperosmolar, hipernatrêmica e 

predisposição a distúrbios eletrolíticos ameaçando outras vidas. As grandes perdas de água 
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por evaporação também contribuem para aumentar as perdas de calor, interferindo com  a 

termorregulação. 

A água perdida pelo prematuro precisa ser reposta para que se estabeleça a função 

renal. Este volume de água é dependente de dois fatores: da função renal e da carga de soluto. 

Após o nascimento, o RN experimenta um estado de mais baixa produção de urina, que é 

hipertônica em relação ao plasma (DELL; DAVIS, 2006). 

As PTEAs acarretam complicações, como a hipernatremia, a qual estima-se afetar 

de 10 a 15% dos RN sob cuidados intensivos, além de levar à morbidade neurológica 

potencial relacionada à hiperosmolaridade plasmática, com risco de hemorragia peri e 

intraventricular nos RNPT (GAWLOWSKI Z et al., 2006). Neste ponto, a média do sódio dos 

os grupos avaliados no presente estudo, ao longo dos sete dias, variou de 142,22 Meq/L (1
o
 

dia) a 139,78 Meq/L (7
o
 dia). Como citado, o uso da membrana reduziu as perdas líquidas no 

decorrer dos sete dias de vida, consequentemente, diminuindo os episódios de hipernatremia.  

Pesquisas de autores, como Sedin (1989), enfatizam a importância da PTEA em 

RNPT. Algumas pesquisas, como de Gurgel et al. (2011), compartilham com os resultados 

deste estudo, outras abordaram outros aspectos em relação a PTEA em prematuros. A maior 

parte dos trabalhos relacionam o uso da membrana  semipermeável sobre a pele do RNPT 

com a redução da PTEA. Baseado nessas informações, identificaram-se através deste presente 

estudo resultados semelhantes, o Grupo 2 obteve valores da PTEA iguais a 19,28 a 13,60 

gm\m²\hr, respectivamente primeiro e sétimo dia. Estes valores poderão ser um indicador do 

amadurecimento da pele. Valores relatados para PTEA em RN muito imaturos têm sido 

extremamente elevados, até 75 gm\m²\hr.  

Em um estudo de Lund et al. (1989) com   bebês nascidos com idade gestacional 

de  25-27 foram evidenciados  valores muito altos de PTEA. No primeiro dia de vida pós-

natal a média PTEA foi de 45.4 + 5.6 g/m2h . O valor correspondente nos bebês nascidos com 

28-30 semanas de gestação foi 18.6 + 1. g/m2 h . Durante os primeiros cinco dias a PTEA 

diminuiu gradualmente  para um valor de  18.3 +  0.8  g/m2 h.  Os valores da PTEA de ambos 

os grupos após   4-5 semanas de vida  foram de  8.9 + 5.4 g/m2 h e 5.9 + 2.3 g/m2 h  

respectivamente.  

Enfatiza-se que a maturação da pele é rápida após o nascimento e, no final da 

primeira semana de vida, as perdas insensíveis do prematuro se igualam as de um RNT. O 

estrato córneo que está localizado na epiderme é o principal local da resistência da pele à 

difusão da água. Fisicamente, comporta-se como uma barreira de difusão passiva. A 

resistência à difusão do estrato córneo para a água é aproximadamente 1.000 vezes mais 
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elevada do que a da epiderme subjacente da derme superior, entre os capilares e a epiderme. 

Assim, as perdas transepidérmicas estão mais relacionadas à superfície corporal do que ao 

peso. Entretanto, a relação com o peso é mais utilizada pela facilidade da medição desta 

variável. Além disso, tais perdas dependem também da idade gestacional, idade pós-natal, 

espessura da epiderme, fluxo sanguíneo e fatores ambientais (LORENZ et al., 2004).   

 Para Stamatas et al. (2010), em bebês mais prematuros, a PTEA é alta no 

primeiro dia de vida e diminui lentamente ao longo das próximas semanas. Os valores de 

TEWL são maiores e a taxa de decréscimo com a idade pós-natal é mais lenta, com a 

diminuição da idade gestacional. Corroborando com este autor, a média dos grupos no 

primeiro dia foi de 15,48 gm\m²\hr e no sétimo dia de 13,60. Estes valores confirmam que as 

PTEA são mais importantes nos primeiros dias de vida, e com o decorrer dos dias, a pele  vai 

exercendo a sua função de  barreira epidérmica. Essas mudanças com a idade pós-natal devem 

ser relacionadas à crescente resistência da pele para difusão de vapor de água após o 

nascimento. Certamente, a observação de alterações nas primeiras duas horas após o 

nascimento ocorrem contra uma tendência de aumento temperatura da pele com o tempo, que 

elevam a PTEA, aumentando a densidade de vapor de água de saturação da pele. Verificou-se 

que o Grupo 4, em que RNPT tiveram maiores áreas cobertas com o filme, a média das perdas 

foi de 11,48 e 9,37 gm\m²\hr, no primeiro e sétimo dia, respectivamente. 

De acordo com Hammarlund e Sedin (1979),  bebês prematuros também têm uma 

maior área de superfície corporal: relação do peso de corpo do que RN a termo. Assim, 

quando a perda de água da pele é considerada em relação ao peso corporal, ao invés de área 

de superfície corporal, os valores elevados da PTEA em bebês prematuros aumentam ainda 

mais em comparação com RNT. Corroborando com este autor, a pesquisa constatou que uso 

de um filme semipermeável sobre a pele do prematuro, além de reduzir as perdas de água 

transepidérmica, é fator de proteção da pele desses pacientes. Identificaram-se nas 

mensurações diárias que o Grupo 4 apresentou redução significativa nos valores das perdas de 

água transepidérmica quando comparado aos demais grupos. 

É importante ressaltar as dificuldades de desenvolvimento do estudo no decorrer 

da coleta de dados, uma vez que se deparou com uma unidade neonatal frequentemente 

superlotada, com leitos acima de sua capacidade e uma equipe sobrecarregada de tarefas. Esta 

lotação ocasionava a transferência de prematuros para outra instituição, como também 

algumas vezes o fechamento da emergência, com isso retardando a coleta. Neste período de 

mensuração, ocorreu também a reforma das UTI, devido à troca dos aparelhos de ar 

condicionado, em que outra vez a coleta foi suspensa devido à dificuldade de mensurar os 
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RN, já que se reduziram os leitos.  Em virtude das dificuldades, o número da amostra teve de 

ser reduzido e isto influenciou no poder estatístico das inferências apresentadas.  

A membrana semipermeável é um avanço tecnológico presente nas unidades 

neonatais, e contribui para a plena recuperação do RNPT em tempo hábil. Para sua maior 

eficácia, contudo, considera-se ser imprescindível a sensibilização dos profissionais de 

Enfermagem quanto à práxis reflexiva, voltada ao conhecimento científico e ao cuidado 

individualizado (ROLIM et al., 2008). 
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8 CONCLUSÃO   

O motivo fundamental desencadeador da realização deste estudo, foi buscar a 

melhoria da saúde neonatal, através do uso da tecnologia e conhecimento para minimizar as 

complicações de um nascimento prematuro.  

Iniciamos a pesquisa em um contexto dinâmico, como é o cotidiano da enfermeira 

em UTIN, em que o cuidado é perpassado pela utilização de um aparato tecnológico 

complexo. Após delinear e problematizar nossa temática, traçamos os objetivos. A partir 

desse momento em diante, fomos em busca de referenciais que nos direcionassem o caminho, 

que constituiu um momento de muitas dúvidas e desafios para o pesquisador. 

Consolidando os dados, investigaram-se 72 RNPT, os quais foram distribuídos  

em quatro grupos durante sete dias, estes grupos foram avaliados em relação a peso, diurese, 

densidade urinária, cota hídrica, glicemia e sódio. Todos os RNPT foram mantidos em 

incubadora de parede dupla umidificada e  submetidos à alimentação parenteral e/ou enteral; 

suporte ventilatório; hidratação venosa e fototerapia. A aplicação da membrana 

semipermeável logo após o nascimento mostrou-se eficaz quanto à manutenção do sódio, cota 

hídrica, densidade urinária e glicemia.  

Podemos evidenciar através das medições diárias , que o grupo 4  que  utilizou a 

película em uma área maior, obtiveram valores menores que os demais grupos. Reforçando a 

eficácia da membrana semipermeável  sobre a pele do RNPT.  

Tivemos a oportunidade de utilizar o equipamento tewameter, para mensurar as 

PTEA e com isso proporcionando resultados mais precisos e fidedignos  ao nosso estudo.  

A aplicabilidade pratica dessas tecnologias para medidas de características de 

parâmetros cutâneos, como quantidade de água, microcirculacão, pigmentação,elasticidade, 

surgiu com a criação de equipamentos padronizados, que possibilitaram a elaboração de 

métodos e obtenção de medidas reprodutíveis. 

Essas metodologias, chamadas, genericamente,de técnicas de bioengenharia 

cutânea, mostraram-se uteis na avaliação de doenças cutâneas, assim como forneceram 

elementos para avaliação de tratamentos dessas mesmas doenças. 

Aquisição deste instrumento na unidade neonatal, trouxe benefícios inestimáveis a 

saúde desses pequenos pacientes, já que mensurando  a PTEA facilita o calculo da oferta 

hídrica diária e consequentemente reduzindo a morbimortalidade. 
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A sobrevida global observada neste estudo foi de 97,2%, com apenas dois recém-

nascidos indo ao óbito. 

Haja vista a grande complexidade de assistir o RNPT, fazem-se, pois, necessárias 

resiliência e iminente elaboração de certas diretrizes para sistematização da assistência de 

Enfermagem direcionada ao cuidado com a pele, já que tais pacientes estão permeados de 

complicações. A sistematização, a padronização das condutas profissionais e a formulação de 

protocolos para assistência do cuidado na pele do RNPT acarretarão redução do risco de 

variações indesejadas nas condutas.  

As perdas transepidérmicas foram inferiores no grupo que usou a membrana 

semipermeável em toda a extensão do corpo, mas não foi estatisticamente diferente daquelas 

nas quais a membrana foi aplicada no tórax e abdômen (Grupo 3). Este grupo, por sua vez, 

apresentou valores glicêmicos inferiores aos dos grupos que tiveram a membrana aplicada nos 

membros inferiores e tórax ou abdômen (Grupos 1, 2 e 3), mas não diferente dos RN que a 

utilizaram em toda a extensão corporal (Grupo 4). Além disso, as mudanças intragrupo 

observadas no período de seguimento entre as seis variáveis estudadas foram similares nos 

quatro grupos. 

Dessa forma, existem indícios de que o uso da membrana semipermeável aplicada 

no tórax anterior e abdômen pode ter efeito similar a seu uso em todo o corpo. Todavia, deve-

se considerar que o tamanho reduzido da amostra pode ter contribuído para não detecção de 

diferenças estatísticas, devendo-se ponderar estes resultados. 

Ressalta-se que, durante a permanência da membrana semipermeável sobre a pele 

do RNPT, não foi observada alteração dermatológica ou presença de infecção, esta 

permanecendo íntegra. A membrana semipermeável é, de fato, um recurso terapêutico eficaz 

para minimizar as perdas de água transepidérmica, principalmente em RNPT. A manutenção 

da integridade da pele dos RNPT, especialmente na primeira semana de vida, é uma etapa 

importante para melhorar a saúde neonatal.   

Promover assistência na UTIN exige dos enfermeiros conhecimento e 

responsabilidade, estando o cuidado permeado de tecnologia e bebês graves. Aqui, além da 

competência, são exigidas integração de informações, construção de julgamentos, 

estabelecimento de prioridades e avaliação diária das condições clínicas do RNPT, 

propiciando, assim, condição de homeostasia, promovendo sua precoce recuperação e bem-

estar do bebê. 

Desde seu início, o saber/fazer da Enfermagem em UTIN é considerado 

importante, mesmo que, nem sempre, a assistência tenha possuído necessariamente conotação 



82 

 

significativa de eficiência e qualidade, pois, essas comprovações e avaliações, conforme a 

característica do próprio serviço são complexas e abrangem muitas vertentes, entre elas, a 

tecnológica, quando para tal, é de fundamental importância o trabalho integrado dos 

profissionais envolvidos, direta e indiretamente, no cuidado do RN, impondo com frequência 

a necessidade de capacitação nesse campo, como forma de se manterem atualizadas das 

inovações surgidas. 

Como  limitações do estudo, citamos a unidade lotada, que culminou  algumas 

vezes com o fechamento da    emergência, e consequentemente a não admissão de mães na 

instituição.  Por muitas vezes,  houve a  necessidade de transferir pacientes para outras 

instituições. O aparelho por ser delicado e precisar de calibração periódica,  teve que ser 

enviado para manutenção,  sendo necessário  suspender as coletas por um período. 

Para acompanhar a modernidade tecnológica, o enfermeiro tem, por certo, de 

continuar buscando conhecimentos, enfrentar rotinas estabelecidas para o processo cuidativo 

de qualidade. Assim, diante da Enfermagem, como arte e ciência, enfermeiros que atuam em 

Neonatologia assumem papéis complexos, buscando o aprimoramento e o crescimento 

técnico-científico da profissão.  
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89 

 

 

 

 

 

 



90 

 

APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM-FFOE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM-DOUTORADO 
 

PESQUISA: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEMBRANA SEMIPERMEÁVEL NA 

PELE DE RECÉM-NASCIDO PREMATURO COMO RECURSO TECNOLÓGICO PARA 

PREVENÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA TRANSEPIDÉRMICAS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Sou enfermeira da Unidade Neonatal da Maternidade-Escola Assis 

Chateaubriand, e estou desenvolvendo pesquisa intitulada “Avaliação da eficácia da 

membrana semipermeável na pele de recém-nascido prematuro como recurso tecnológico 

para prevenção de perdas de água transepidérmicas”, com a finalidade de avaliar a redução 

das perdas de água através da pele de recém-nascidos, membrana semipermeável que possui 

propriedades elásticas e distensível sendo, portanto, facilmente adaptável a áreas de contorno 

do corpo, é constituída de adesivo acrílico hipoalergênico, permitindo, somente, aderência em 

pele íntegra e não aderindo a superfície úmida, evitando trauma após sua retirada. 

Estou convidando a senhora a participar desta pesquisa, pois a mesma poderá ser 

útil em casos de recuperação de RN, diminuindo condições e mortes destes. 

Será utilizado equipamento não invasivo que medirá as perdas de água através da pele do 

recém-nascido e serão realizados exames de laboratório para controle de rotina do serviço.   

É necessário esclarecer que: 

 A participação será de livre e espontânea vontade. 

 A identidade será mantida em segredo e não terá nenhuma despesa. 

 Você poderá desistir de participar, a qualquer momento, sem qualquer prejuízo de 

assistência. 

 As informações coletadas na entrevista somente serão utilizadas para os objetivos da 

pesquisa. 

 Poderão ser realizadas fotografias e/ou filmagem. 

 Será permitido acesso às informações sobre procedimentos relacionados  

            à pesquisa.  

 Somente após devidamente esclarecida e ter entendido o que foi              

            explicado, deverá assinar este documento, caracterizando sua   

            autorização para participar da pesquisa. 

 Este documento será impresso em duas vias, uma ficará com o pesquisador e a outra 

com o entrevistado.            
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                    Em caso de dúvidas, poderá comunicar-se com a pesquisadora-responsável que 

reside à Rua Afonso Pena, nº. 155/casa 01, bairro Edson Queiroz, Fortaleza-CE, CEP 

60.135.470, telefone 32581246, ou Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade-Escola 

Assis Chateaubriand, telefone 3366-8558. 

 

Fortaleza, __/___/20___. 

__________________________________________  

Assinatura da participante (ou digital) 

 

                                                       

_____________________________________________ 

Assinatura do responsável pela pesquisa 
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CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ___________________________________ Identidade n
o 

_______________, declaro que 

tomei conhecimento do estudo citado, realizado pela aluna do Curso de Doutorado em 

Enfermagem, compreendi seus objetivos, concordo em participar da pesquisa e declaro que 

aceito colaborar com a entrevista. 

                                                          

 

 

 

                                                  Fortaleza, _____de__________________de 20__. 

 

                                                                       

      __________________________                          ________________________                     

 

 Participante do estudo                                           Pesquisador responsável 

       Assinatura ou impressão digital 

           

      _________________________________ 

                                                                                      Testemunha 
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APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM-FFOE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM-DOUTORADO 
 

PESQUISA: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEMBRANA SEMIPERMEÁVEL NA 

PELE DE RECÉM-NASCIDO PREMATURO COMO RECURSO TECNOLÓGICO PARA 

PREVENÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA TRANSEPIDÉRMICAS 

 

USO DO EQUIPAMENTO TEWAMETER 
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ANEXO A 

                               APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

MATERNIDADE-ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 
Rua Coronel Nunes de Melo, S/Nº - Rodolfo Teófilo - C.G.C. 07.206.048/0001-08 

PABX: (085) 281.19.00 - Fax: (085) 243.7155 - 281.2886 

CEP 60430-270 - Fortaleza - Ceará – Brasil 

 
OFÍCIO CEP/MEAC N

0
 116/10                  Fortaleza, 21 de junho de 2010. 

 

Protocolo nº 020/10 

Pesquisadora responsável: Eloah de Paula Pessoa Gurgel 

Deptº/Serviço: Curso de Doutorado em Enfermagem - Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará  

Título do Projeto: Avaliação  da Eficácia Da Membrana  Semipermeável Na Pele  De Recém 

Nascido  Prematuro  Como Recurso  Tecnológico  Para  Prevenção De Perdas De Água 

transepidérmica 

 

Levamos ao conhecimento de V. Sª. que o Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade-

Escola Assis Chateaubriand – CEP/MEAC/UFC, dentro das normas que regulamentam a 

pesquisa em seres humanos, do Conselho Nacional da Saúde – Ministério da Saúde, 

Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996, publicada no Diário Oficial, em 16 de outubro de 

1996 e complementarem, aprovou o projeto supracitado, na reunião de 23 de abril de 2010. 

A Pesquisadora deverá comparecer ao setor competente da Instituição, onde será realizada a 

pesquisa, para a confecção dos crachás, munido deste documento. 

Igualmente, informamos que a mesma deverá se comprometer a enviar o relatório final do 

referido projeto. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

p/Dr. Sérvio Augusto de Tabosa Quesado 

Coordenador do CEP-MEAC/UFC 
 

Ilma. Sra. 

Eloah de Paula Pessoa Gurgel 


