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CUIDADOS IMEDIATOS PRESTADOS AO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO: 
ESTUDO DE CASO (fictício) 

Jiucele Aparecida dos Santos Fonseca¹ 

Luiza Bronner Rodrigues¹ 

Emilly Fonseca Wurzler Lima¹ 

Lídia Catarina Weber² 

Histórico: Recém-nascido de M.J.P, através de parto cesariano, pré-termo de 36 

semanas e 1 dia com 2.100 kg, estatura 43 cm, perímetro cefálico 30 cm,  com  

esforço respiratório, batimentos de asas de nariz, tiragem intercostal, mantido em 

incubadora aquecida, oxigênio 4L/m e Ar comprimido 4L/m em caixa de Hood por 

medico pediatra, o mesmo solicitou pedidos de exames laboratoriais e Raio X de 

tórax. Com punção venosa em membro superior direito. Diagnóstico de 

Enfermagem: Troca de gases prejudicados caracterizados por: batimento de asa de 

nariz, padrão respiratório anormal, relacionado: desequilíbrio na relação ventilação–

perfusão. Risco de infecção fatores de risco: alteração na integridade da pele (AVP 

ou umbilical). Intervenções de Enfermagem: Manter oxigenoterapia em caixa de 

Hood conforme prescrição medica verificar sinais vitais (temperatura, frequência 

cardíaca, respiratória e Saturação) de 1/1 hora. Manter incubadora aquecida. 

Realizar higienização em acesso venoso e curativo em coto umbilical com álcool 

70%, medicar conforme prescrição medica. Fisiopatologia: A Síndrome do 

Desconforto Respiratório (SDR) é bastante comum entre bebês prematuros. Por 

causa da imaturidade dos alvéolos, da baixa produção de surfactante (Junior, F. M. 

N. et al). Os medicamentos prescrito por medico Pediatra :Soro Glicosado 150 

ml mais glicose 50 % 5 ml e gluconato de cálcio 2 ml, Gentamicina 14 mg, Ampicilina 

150 mg Omeprazol  4 mg, Dipirona 0,2 ml se necessário. Discussão: Na gestação o 

processo fisiológico exige modificações por isso é necessário que se faça um bom 

pre-natal, a importância do acompanhamento da gestante, reduz o risco de 

nascimentos pre-termo destaca-se a síndrome  do desconforto respiratório. 

 Referência: 1: Diagnóstico de Enfermagem da NANDA:  2015-2017/NANDA International; tradução 

Regina Machado Garcez. Porto Alegre: Armed, 2015/  2: Junior, F. M. N. et al, 2014 A síndrome do 

desconforto respiratório do recém-nascido: Fisiopatologia e desafios assistenciais  

https://periodicos.set.edu.br/index.php/fitsbiosaude/article/view/1836/1054 
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