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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Prezado familiar

Esta cartilha explica sobre o ambiente e os cuidados
necessários a o recém nascido na UTI neonatal recomendados
pelo Método Canguru que consiste em uma estratégia para
humanizar o cuidado com o recém nascido na UTI neonatal. A
cartilha é um material educativo para minimizar as angustias
medos e ansiedades demonstrados nesses casos desde a
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medos e ansiedades demonstrados nesses casos desde a
admissão a alta hospitalar e facilitar o apego (vinculo afetivo) por
meio de cuidados do familiar ao seu recém nascido.

É importante que vocês saibam o que o recém nascido
sente o impacto causado pela a internação em UTI neonatal,
devido ser um ambiente diferente do útero materno que era
aquecido, calmo, ideal para o feto. E vocês familiares, sentem o
impacto por esperarem que o bebê vá para o aconchego familiar,
não para um ambiente estranho. Essa mudança de ambiente
pode tem como uma das conseqüências o estresse tanto para o
bebe como para os familiares. Esse motivo é suficiente para que
os familiares mantenham um contato mais próximo com seu
recém nascido durante a internação.

Como enfermeira, “representando” a equipe da UTI
neonatal construi este material, esperando que seja realmente
uma aliada no cuidado com seu recém nascido, ensinando
algumas

Marcia Helena Machado Nascimento



CONHECENDO OS EQUIPAMENTOS:CONHECENDO OS EQUIPAMENTOS:CONHECENDO OS EQUIPAMENTOS:CONHECENDO OS EQUIPAMENTOS:

INCUBADORA- ajuda aquecer seu bebê, permiti
isolamento e completa observação visual.
Indicada para prematuros

BERÇO AQUECIDO- é aberto, proporciona
calor ao seu bebê, Possibilita fácil acesso
durante os procedimentos. É indicado para
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bebês não prematuros.
durante os procedimentos. É indicado para
bebês não prematuros.

MONITOR CARDÍACO- equipamento com
finalidade de monitorizar (manter “vigilância”) o
funcionamento do coração, a respiração,
pressão arterial e nível de oxigênio no sangue..

“RESPIRADOR MECÂNICO”-
equipamento que ajuda o seu
bebê respirar quando ele não
consegue fazer sozinho

amarelada) do bebê

APARELHO DE
FOTOTERAPIA- trata
icterícia (pele
amarelada) do bebê
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O ambiente é impactante, mas vocês, familiares e a equipe
da UTI neonatal podem melhorar esse ambiente, e ajudar no
sono e repouso, diminuir estresse, evitar dor e auxiliar no
desenvolvimento neuropsicomotor normal do seu bebê.

MEDIDAS QUE FAVORECEM UM AMBIENTE MEDIDAS QUE FAVORECEM UM AMBIENTE MEDIDAS QUE FAVORECEM UM AMBIENTE MEDIDAS QUE FAVORECEM UM AMBIENTE 
TANQUILO E SAUDÁVELTANQUILO E SAUDÁVELTANQUILO E SAUDÁVELTANQUILO E SAUDÁVEL
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Cobrir incubadoras Reduzir as luzes da UTI neo

- Evitar falar alto perto dos recém nascidos;

- Manter os sons de telefones, celulares e rádios sob
controle e em volume baixo;

- Não bater, nem escrever em cima das incubadoras;

- Fechar as portinholas das incubadoras com delicadeza;

- Diminuir o volume dos alarmes dos equipamentos e
responder a eles quando acionados.

- Evitar falar alto perto dos recém nascidos;

- Manter os sons de telefones, celulares e rádios sob
controle e em volume baixo;

- Não bater, nem escrever em cima das incubadoras;

- Fechar as portinholas das incubadoras com delicadeza;

- Diminuir o volume dos alarmes dos equipamentos e
responder a eles quando acionados.

O barulho em níveis elevados na UTI neonatal pode causar perda
da audição do bebê, interrupções do repouso e do sono, fadiga,
irritabilidade, choro.... A perda da audição pode prejudicar a
linguagem da criança, assim como sua inserção na sociedade
(TAMEZ e SILVA, 2009; GOMES et al, 2000).



1ª  Versão do Manual Versão Final do Manual

DEPOISANTES

9



PARTICIPANDO DOS CUIDADOS 

INDIVIDUALIZADOS

1- Aprenda 
fazer higiene e 
dar banho no 

seu bebê 

2- Troque a fralda 
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3- Auxilie na 
dieta por sonda e 

copinho 

2- Troque a fralda 
com o bebê deitado 

de lado

4- Segure seu bebê 
para a realização 

dos procedimentos

☻ Se o bebê está alimentando por sonda, a mãe ou o pai
podem colocar o seu bebê na “posição canguru” e auxiliar
na dieta por sonda, segurando a seringa enquanto a
enfermagem preenche a seringa com leite

É muito bom acalmar o bebê após os procedimentos
dolorosos. Os bebês se sentem mais tranqüilos na
presença dos familiares



OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES
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ORIENTAÇÕES DE ALTAORIENTAÇÕES DE ALTAORIENTAÇÕES DE ALTAORIENTAÇÕES DE ALTA

 Prevenção de infecção: lavar as mãos ao manusear o seu bebê e
antes e após qualquer cuidado.
 Leite materno: ofereça o leite materno exclusivamente. É completo
até os 6 meses de vida, sem necessidade de água nem chá entre as
mamadas.
 Visitas; evite contato do bebê com pessoas com resfriados devido a
baixa resistência do bebê.
 Banho: deve ser dado com água levemente morna, no período da
manhã e á tarde, sempre procurando os horários mais quentes.manhã e á tarde, sempre procurando os horários mais quentes.
 Umbigo: deve ser limpo na hora do banho. Secar bem com cotonete
ou fralda de pano e usar álcool 70% a seguir.
 Sono; o ambiente deve ser calmo, arejado e com pouca
luminosidade.
 Roupas: devem ser lavadas com sabão neutro e separadas das
roupas dos familiares; vista o bebê com pouca roupa no calor e roupas
mais agasalhadas no frio.
 Vacina: o seu bebê sai de alta com as vacinas BCG e 1ª dose da
hepatite administradas. As vacinas posteriores devem ser realizadas na
Unidade de Saúde conforme o calendário agendado no cartão da
criança.
 Teste do pezinho: recomenda-se que seja realizado entre os 14º
primeiros dias, para obter um resultado mais precoce.
 Consulta ao pediatra: deve ser realizado em torno do 7º a 15º dia de
vida;
 Alimentação da mãe: deve evitar alimentos com muitos condimentos
e que podem provocar gases em seu bebê.
 Participação do pai: o pai deve participar dos cuidados a seu bebê
para efetivar o vinculo pai - bebê. Todo pai tem “peito de amor”.



DIREITOS DAS GESTANTES
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CARTA AO LEITOR
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INCLUSÃO 



Reflexões Finais...Reflexões Finais...



Práticas Educativas Exitosas são ...

TRAVESSIAS DE SABERES
ENTRE REDES DE 

AFETOS TECIDAS EM AFETOS TECIDAS EM 
GRUPO MEDIADAS POR 

TECNOLOGIAS 
EDUCACIONAIS 

SENSÍVEIS À REALIDADE.
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