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Fotoproteção

O pH normal da pele é ácido (manto ácido) e é
protetor contra micro-organismos. O recém-nascido logo após o parto apresenta um pH da superfície cutânea de 6,0, que decresce até 4,5 em torno
do quarto dia de vida.

Vídeo Microscópico

Produtos para manter
a pele saudável

CLSM

0,5mm x 0,5mm

A superfície da pele apresenta diferentes formas entre crianças
e adultos. Os exemplos acima são de imagens feitas em microscopia confocal de varredura a laser (CLSM) das superfícies das
peles infantil e adulta*. A pele infantil parece ter uma rede mais
densa de linhas de microrrelevo do que a pele adulta. Por outro
lado, o estrato córneo, com as estruturas no formato de “ilhas”,
são mais planas e maiores na pele do adulto.
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O uso de substâncias na pele altera o pH, torna-a
mais alcalina, e diminui sua capacidade protetora.
Por exemplo, o uso de sabão alcalino aumenta
muito o pH cutâneo e persiste por mais de 24 horas, o que o torna não recomendado.2 Já o uso de
sabão neutro, apesar de aumentar o pH da pele
em 1,0, este aumento persiste por 60 minutos em
apenas 6% dos recém-nascidos, o que o torna
uma melhor opção.

Banho
2,7mm x 2,1mm

Benefícios do uso de produtos
cosméticos infantis na clínica
pediátrica/ Características e
aspectos de segurança
de produtos cosméticos
Modificações fisiológicas
e patológicas mais comuns
da pele na infância

O estrato córneo do recém-nascido e, em especial,
o do prematuro, quando comparado ao do adulto,
possui menos camadas e, consequentemente, a
função protetora da pele no recém-nascido é menos eficaz. Isso torna a pele muito suscetível a danos com ruptura da barreira protetora e aumento
do risco de infecções sistêmicas.

Pele infantil

Hidratação: proteção da pele
do bebê e da criança

A

Cetta et al1 mostraram que, durante o cuidado
rotineiro dos recém-nascidos em casa, em média 8
medicações vendidas em farmácias são aplicadas na
pele da criança no primeiro mês de vida. Esse uso de
medicação pode alterar a função cutânea do recémnascido, aumentando os riscos infecciosos.

Pele adulta

Área de fraldas:
cuidados com a pele a partir
dos 30 dias

pele tem importantes funções, como termorregulação, barreira contra toxinas e infecções, manutenção da homeostase hidroeletrolítica e sensação tátil; portanto, a manutenção
de sua integridade é de fundamental importância,
especialmente no recém-nascido.

O

banho do recém-nascido deve ser feito de
forma breve, evitando o uso de substâncias
que removam a camada lipídica da pele e que alterem substancialmente o pH da superfície cutânea.
O uso de água estéril não modifica a flora cutânea e, portanto, é altamente recomendável. 3
Recomenda-se também que a temperatura da
água seja semelhante à temperatura corpórea

* Stamatas, G., et al., Infant Skin Microstructure Assessed In Vivo Differs from Adult Skin in Organization and at the Cellular Level. Pediatric Dermatology Investigation 2010:1-7.

para não haver gradiente de temperatura. O primeiro banho do recém-nascido de termo deve ser
retardado até haver estabilidade dos sinais vitais.
Não há necessidade de banho imediato após o
nascimento e o vernix caseoso não deve ser removido de imediato.
A manutenção do vernix após o nascimento mantém uma maior hidratação cutânea e diminuição
do pH da pele.4 Recomenda-se que a remoção
do vernix, que não foi reabsorvido pelo organismo, seja realizada somente 24 horas após o nascimento. Para o primeiro banho do recém-nascido
de termo normal, tem sido recomendado o uso de
clorexidina diluída a 0,25%.5

No recém-nascido prematuro indica-se banho
com água a 37°C com duração de, no máximo, 5
minutos. O uso de água pura esterilizada ou água
esterilizada com detergente líquido neutro diminui
a colonização bacteriana imediatamente após o
banho, sem diferença significativa na comparação
de ambas as técnicas.7
Não há diferenças com relação aos sinais vitais e
morbidades neonatais quando se usa banho ou
cuidados de higiene seca logo após o nascimento

Ensaio clínico randomizado comparando o primeiro
banho do recém-nascido com clorexidina a 0.4%
com sabão líquido neutro mostrou que o uso da
clorexidina diminui a colonização por Staphylococcus aureus após o banho, e esta diminuição da
colonização persiste por, pelo menos, 24 horas.6
Não existe na literatura trabalho comparando o
banho do recém-nascido usando clorexidina com
o banho utilizando sabão ácido quanto à colonização por Staphylococcus aureus.
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em recém-nascidos a termo normais. Banhos rotineiros após o sétimo dia de vida não afetam
adversamente a barreira cutânea.8-11
No recém-nascido prematuro, os banhos devem
ser de curta duração, com água esterilizada e a
cada quatro dias.12
Outro ensaio clínico randomizado, comparando
banho com água ou água com sabonete líquido
(syndet) neutro em recém-nascidos prematuros,
mostrou que não houve diferença na colonização
da pele na comparação dos grupos.2

Coto Umbilical

O

coto umbilical é rapidamente colonizável
e pode se infectar, causando onfalite e/ou
sepse. Não existem questionamentos a respeito
de que a higiene do coto umbilical é importante
na prevenção de infecção em países em desenvolvimento; entretanto, a sua utilidade em países
desenvolvidos tem sido questionada.

Nos países desenvolvidos, há uma série de estudos comparando o uso de corante triplo, álcool ou
cuidado seco.

Talvez este estudo devesse ser repetido, fazendo a
comparação com o uso de sabonete líquido com o
pH próximo ao da pele, ou seja levemente ácido.
Baseado no exposto, conclui-se que o recomendado para o banho durante o primeiro mês de um
recém-nascido normal é que seja com água pura,
podendo-se utilizar sabonete líquido (syndet) uma
vez que o uso apenas de água não é capaz de
remover sujidades lipossolúveis, sendo necessário
o uso de substâncias com capacidade detergente.
Ao escolher o agente de limpeza, a recomendação
é que tenha um pH mais próximo ao da pele e com
quantidades mínimas de conservantes, que servirão para preservar o produto e evitar uma possível
contaminação na pele do recém-nascido.
Lembramos que culturalmente no Brasil é bastante
enraigado o hábito do uso de sabonete no banho.
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O grupo que fez uso de água e sabão não mostrou
nenhuma diferença em relação ao grupo seco.13

O corante triplo é constituído da mistura de verde brilhante, violeta de genciano e hemisulfato
de proflavina. Esse corante, entretanto, não existe disponível no nosso meio. Estudo comparando
uso de álcool no coto umbilical a cada troca de
fraldas contra uso de cuidado seco envolveu 1.876
recém-nascidos, mostrando que os de cuidado
seco tiveram queda do coto antes dos que utilizaram álcool.14

Um estudo populacional realizado no Nepal, que
envolveu mais de 15.000 recém-nascidos, mostrou
que a aplicação de clorexidina a 0,4% no coto umbilical é benéfica. Os recém-nascidos foram distribuídos em três grupos: clorexidina, água e sabão e
cuidado seco. Um grupo de mais de 5.000 recémnascidos fez uso de clorexidina no coto umbilical
por, pelo menos, 7 vezes em 10 dias.

Outros dois estudos compararam o uso do corante
triplo versus o uso de corante triplo associado a
álcool ou corante triplo associado a álcool versus
só álcool. Ambos os estudos não mostraram vantagem no uso do álcool sobre o uso do corante
triplo.15,16

Em comparação com o grupo cuidado seco ocorreu uma diminuição de 75% na ocorrência de onfalite e de 24% na mortalidade.

A comparação do uso do corante triplo associado
a álcool com um grupo de recém-nascidos que
tiveram cuidado seco mostrou que o grupo de

cuidado seco desenvolveu uma maior colonização
com germes patogênicos. Esses dados sugerem
que o uso de substância bacteriostática no coto
umbilical, mesmo em países desenvolvidos, é
recomendável.17
Conclui-se que o recomendado como cuidado do
coto umbilical é fazer uma higiene com substância
bacteriostática, com objetivo de diminuir a colonização por germes patogênicos e, consequentemente, a infecção neonatal.
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O acréscimo de água pode ser danoso por aumentar
excessivamente a umidade e causar a maceração da
pele. Produtos com preservantes e com perfume devem ser evitados.3,18 No recém-nascido prematuro,
a pele é muito frágil. Deve-se evitar o uso de fitas
adesivas que, no momento de sua remoção, danifica
a pele, deixando uma área cruenta com risco de invasão bacteriana.
O uso de emolientes na pele do recém-nascido prematuro é controverso. O emoliente diminui a perda
de água transepidérmica, mas aumenta o risco de
infecções nosocomiais.

Área das Fraldas
Hidratação

A

hidratação do estrato córneo é fundamental
para manter intacta a superfície cutânea. Isto
previne ressecamento e descamação da pele.
É fundamental conhecer a diferença entre emoliente
e hidratante. O emoliente hidrata a pele por conservar o conteúdo de água do estrato córneo. O hidratante adiciona água ao estrato córneo.
O estrato córneo do recém-nascido é mais seco do
que o da criança maior e, por isto, é importante manter o seu estado de hidratação. Em casos de necessidade de hidratação, é recomendável para recémnascido de termo normal o uso de emolientes, que
manterão a umidade própria do estrato córneo.
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O

aparecimento de dermatite das fraldas é influenciado pela umidade da pele. A pele úmida e macerada é mais suscetível à lesão e também
se torna mais colonizada.
Existem alguns fatores que tornam a pele mais suscetível a desenvolver dermatite de fraldas, como o
pH mais elevado decorrente da presença de fezes e
urina ativa, as enzimas fecais, proteases e lípases, e
também os ácidos biliares. Essas enzimas determinam uma quebra das proteínas e da camada lipídica
presentes na superfície cutânea, lesando o estrato
córneo.
A prevenção da dermatite de fraldas é manter a
pele íntegra, manter o pH cutâneo ácido, evitar a
umidade excessiva e usar emolientes ao invés de
hidratantes. O uso de fraldas superabsorventes e

de emolientes à base de petrolato protegem a pele
e evitam a dermatite das fraldas. Estudos atuais têm
mostrado que o uso de fraldas descartáveis causa
menos irritação cutânea e são bem toleradas pelos
recém-nascidos.19,20
O tratamento consiste no uso de pomadas com óxido de zinco em quantidade generosa e, no caso, de
haver contaminação fúngica, associar o uso de antifúngico.
Um estudo feito com recém-nascidos mostrou
que o uso dos lenços umedecidos descartáveis
com lubrificantes era melhor do que o uso de
água ou limpeza com pano úmido.21 É importante
levar em consideração que, para as crianças com
predisposição a desenvolver dermatite de contato
ou atópicos, é preferível a limpeza sem adicionar

químicos. As esponjas podem irritar a pele. Vale
notar que os lenços umedecidos descartáveis não
substituem o banho e só devem ser usados na
impossibilidade deste.
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O acréscimo de água pode ser danoso por aumentar
excessivamente a umidade e causar a maceração da
pele. Produtos com preservantes e com perfume devem ser evitados.3,18 No recém-nascido prematuro,
a pele é muito frágil. Deve-se evitar o uso de fitas
adesivas que, no momento de sua remoção, danifica
a pele, deixando uma área cruenta com risco de invasão bacteriana.
O uso de emolientes na pele do recém-nascido prematuro é controverso. O emoliente diminui a perda
de água transepidérmica, mas aumenta o risco de
infecções nosocomiais.

Área das Fraldas
Hidratação

A

hidratação do estrato córneo é fundamental
para manter intacta a superfície cutânea. Isto
previne ressecamento e descamação da pele.
É fundamental conhecer a diferença entre emoliente
e hidratante. O emoliente hidrata a pele por conservar o conteúdo de água do estrato córneo. O hidratante adiciona água ao estrato córneo.
O estrato córneo do recém-nascido é mais seco do
que o da criança maior e, por isto, é importante manter o seu estado de hidratação. Em casos de necessidade de hidratação, é recomendável para recémnascido de termo normal o uso de emolientes, que
manterão a umidade própria do estrato córneo.

6

O

aparecimento de dermatite das fraldas é influenciado pela umidade da pele. A pele úmida e macerada é mais suscetível à lesão e também
se torna mais colonizada.
Existem alguns fatores que tornam a pele mais suscetível a desenvolver dermatite de fraldas, como o
pH mais elevado decorrente da presença de fezes e
urina ativa, as enzimas fecais, proteases e lípases, e
também os ácidos biliares. Essas enzimas determinam uma quebra das proteínas e da camada lipídica
presentes na superfície cutânea, lesando o estrato
córneo.
A prevenção da dermatite de fraldas é manter a
pele íntegra, manter o pH cutâneo ácido, evitar a
umidade excessiva e usar emolientes ao invés de
hidratantes. O uso de fraldas superabsorventes e

de emolientes à base de petrolato protegem a pele
e evitam a dermatite das fraldas. Estudos atuais têm
mostrado que o uso de fraldas descartáveis causa
menos irritação cutânea e são bem toleradas pelos
recém-nascidos.19,20
O tratamento consiste no uso de pomadas com óxido de zinco em quantidade generosa e, no caso, de
haver contaminação fúngica, associar o uso de antifúngico.
Um estudo feito com recém-nascidos mostrou
que o uso dos lenços umedecidos descartáveis
com lubrificantes era melhor do que o uso de
água ou limpeza com pano úmido.21 É importante
levar em consideração que, para as crianças com
predisposição a desenvolver dermatite de contato
ou atópicos, é preferível a limpeza sem adicionar

químicos. As esponjas podem irritar a pele. Vale
notar que os lenços umedecidos descartáveis não
substituem o banho e só devem ser usados na
impossibilidade deste.
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