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O

s conceitos sobre a estrutura e funções
da pele mudaram consideravelmente

nos últimos anos.

Próximas edições

A pele do RN a termo é coberta pelo vernix
caseosa, substância rica em sebo, pelos lanugos desprendidos e células descamadas do

amníon, bem como água. O vernix é importante no desenvolvimento da função de barreira epidérmica; bebês prematuros têm a pele
mais fina e deficiência mais acentuada nesta
função, o que contribui para os problemas de
equilíbrio hidroeletrolítico e susceptibilidade
às infecções.

Hoje sabemos que a pele é um conjunto de

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

Por outro lado, um simples banho pode retirar

a) Oleosidade;

da pele as substâncias que naturalmente pro-

b) Odor;

movem a manutenção da hidratação. Por isso,

c) Viscosidade, e

depois do banho, é o momento mais adequa-

d) Espalhabilidade.

estruturas altamente especializado, conheci-

Nos bebês, e principalmente nos neonatos,

do para que a pele seja hidratada, além de ser

do como barreira cutânea, sendo responsável

devemos sempre pensar que a pele é mais

uma ocasião especial de interação entre mãe e

pela sua homeostase (controlando ativamen-

frágil e os cuidados devem ser redobrados,

filho, exercida por uma suave massagem.

te tarefas como a troca de água com o meio

inclusive com o uso de hidratantes adequados

ambiente e com a circulação sanguínea),

de acordo com a faixa etária.

metabolismo e defesa contra agressões físi-

Na formulação de um hidratante, há quatro
aspectos importantes:

A estrutura da fórmula do produto hidratante
é composta por emolientes, umectantes, emulsionantes e conservantes (estes para prevenir
a contaminação).

cas, químicas e de micro-organismos, além
de desempenhar atividades enzimáticas.

Hidratação: proteção da pele
do bebê e da criança

A barreira cutânea do recém-nascido (RN)
sofre adaptações para a vida durante a tran-

Fotoproteção

sição do ambiente aquático intraútero para o
aeróbico.

Produtos para manter
a pele saudável

P

ara muitos pediatras, pode parecer estranho que se recomende a hidratação

da pele dos bebês recém-nascidos a termo
e prematuros porque ela, normalmente, tem

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

Hidratante: aspectos
importantes

2

Pode-se adicionar fragrância e corante, tornando os produtos mais atraentes e estimulando a
memória do contato materno. No entanto, lembramos que estes devem ser em baixas concentrações e aqueles considerados seguros
para bebês.

Ela auxilia a termorregulação, serve como

aparência uniforme e macia. Todavia, hoje,

barreira contra toxinas e micro-organismos,

sabe-se que a barreira cutânea só começa a

Os produtos desenvolvidos com ingredientes

é reservatório para gorduras e insolação e

se tornar plenamente funcional a partir de

de origem mineral levam vantagens sobre os de

desempenha um papel de interface primá-

um ano de idade; e esta, por si só, seria uma

origem vegetal: têm odor mais leve e valorizam

ria para a sensação tátil e comunicação

razão para hidratar a pele para aumentar a

a presença da fragrância e de seus benefícios.

com a mãe.

proteção ao bebê.
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Hidratação em bebês e
prematuros

S

alizados, dependendo da condição do RN. Por
outro lado, ainda não há consenso sobre o uso
de hidratantes em prematuros com muito baixa

tamatas e col., em 2010, demonstraram

idade gestacional (menos de 32 semanas). O me-

que a pele da criança continua a ser de-

lhor é mantê-lo no berço aquecido sem utilização

senvolver até um ano de idade, e sua matura-

de qualquer produto na pele. Nos bebês maiores

ção completa acontecerá por volta dos 4 anos.

e a termo, o uso de hidratantes é aconselhável.

Embora o conteúdo de água da pele do bebê

Figura 1: Conteúdo de água e distribuição dentro
da pele*

(fig. 2). Assim, a atenção deve ser especial
nesta faixa etária, com a escolha de produtos
adequados para sua hidratação.
Existem poucos estudos sobre a aplicação de
emolientes em recém-nascidos prematuros.

hidratante 2 vezes ao dia. Eles tiveram menos
dermatite visível, mas não houve alteração da
função da barreira cutânea, de acordo com

plo, realizaram estudo em bebês a termo, divi-

significativamente maior no grupo que fez uso

2,5–

1000–

didos em quatro grupos de tratamento por 16

de gel de banho e hidratante em relação aos

2–

800–

semanas:

outros, além de melhora de outros parâmetros

600–

1. Usavam gel de banho somente

1–

400–

2. Aplicavam gel de banho + creme hidratante

0,5–

200–

0–

0–

1,5–

tudos em unidades de terapia intensiva neonatal,
mostrando que cuidados globais, como limpeza
adequada, nutrição, vaporização e uso de repara-

Adulto

em prematuros, os cuidados devam ser individu-

4

p<0,0005
Adulto

Figura 2: Perda transepidérmica de água com
a idade (TEWL)*
Antebraço dorsal inferior

45–
40–
35–
30–
25–
20–
15–
10–
5–
0–
p<0,0005 para ambas as faixas etárias

dor de barreira na área das fraldas, são benéficos
nos cuidados dos prematuros. Acreditamos que,

4. Banho somente com água
Bebê

Antebraço ventral superior

3-6 Meses

45–
40–
35–
30–
25–
20–
15–
10–
5–
0–

Foram avaliados os seguintes parâmetros: perda
de água transepidérmica, hidratação do estrato
córneo, pH da pele, quantidade de sebo medida
no 2º dia e nas semanas 2, 4 e 8 de vida dos
neonatos, na fronte, no abdômen, na coxa e nas
nádegas.
A condição da pele foi qualificada e a colonização microbiológica documentada.

p<0,01, 3-6 meses vs. 7-12 meses;
p<0,0005, 3-6, 7-12 meses vs. adulto;

7-12 Meses

biofísicos.

3. Passavam apenas água e creme hidratante

Média estatística (com desvio padrão), N=13 neonatos, 13 adultos

TEWL (g/m2/h)

Recentemente, Visscher e col. apresentaram es-

p<0,005
Bebê

estudo Lane e Drost em 1993.

Houve diminuição da perda transepidérmica

1200–

Um deles acompanhou bebês nascidos entre
29 e 36 semanas de gestação, tratados com

Bartels e colaboradores, em 2010, por exem-

3–

AUC
(0 para 20µm)

maior até por volta do primeiro ano de vida

Gradiente de água
(variação de 4µm para 14µm)

transepidérmica de água é significativamente

TEWL (g/m2/h)

seja semelhante ao do adulto (fig. 1), a perda

Adulto

Média estatística (com desvio padrão), N= 50 neonatos, 71 adultos

*Stamatas GN et al. Infant skin physiology and development during the first years of life: a review of recent findings based on in vivo studies.
International Journal of Cosmetic Science, 2010;1-11.

Neste estudo não foram encontradas diferenças
em relação à quantidade de sebo, colonização
microbiológica e escore da condição da pele.
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em muitos hidratantes, sendo considerada uma
das substâncias mais eficientes para este fim. O
dimeticone e a parafina são umectantes oclusivos,
com baixa absorção e bom perfil de segurança
para uso em crianças.

Conclusão
Características de
hidratantes: referencial
de uso

O

D

evemos lembrar que, inicialmente, a
pele do recém-nascido é mais resseca-

da que a do adulto, mas torna-se mais hidratada quando as glândulas sudoríparas amadurecem no primeiro ano de vida. A pele seca,
descamativa e fissurada não somente é des-

s hidratantes são emulsões óleo em água

confortável, como pode ser porta de entrada

(pomadas) ou água em óleo (cremes e

para micro-organismos.

loções). Cremes e loções requerem preservativos para sua estabilidade. Devemos lembrar a

Embora neonatos saudáveis nascidos a ter-

diferença entre hidratantes e emolientes.

mo tenham uma pele anatomicamente bem
desenvolvida, a barreira funcional da epider-

Os hidratantes agregam água à pele, enquanto os

me é distintamente diferente entre neonatos

emolientes (vem de “emolir, amaciar”) conferem

e adultos, sendo susceptível às dermatites e

maciez, sem acrescentar água. Dependendo da

infecções. Por isso deve-se adotar cuidados

situação, vamos optar por emolientes ou hidra-

apropriados para a manutenção da adaptação

tantes ativos. Diversas substâncias têm proprie-

natural das barreiras da pele, sendo recomen-

dades hidratantes, como lanolina, glicerol, óleos

dada a hidratação.

Literatura recomendada:
1.Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal
Nurses: Evidence-based clinical practice guideline: neonatal
skin care 2nd ed. 2007, Washington, DC, AWHONN. 2. Bartels NG et. al. Effect of Standardized Skin Care Regimens on
Neontal Skin Barrier Function in Different Body Areas. Pediatr Dermatol 2010;27(1):1-8. 3. Cestari SOP & Pires MC.
Barreira cutânea. In: Dermatite atópica. Pires & Cestari, Ed.
Diagraph, São Paulo, 2005. 4. Chandar P et al. Understading
natural moisturizing mechanisms: implications for moisturizer technology. Cutis 2009;84 (Suppl 1):2-15. 5. Elias PM.
Stratum corneum defensive functions: an integrated view.
J Invest Dermatol. 2005;125:183-200. 6. Harding CR. The
stratum corneum: structure and function in health and disease. Dermatol Ther 2004;17:6-15. 7. Johnson AW. Overview:
fundamental skin care – proteting the barrier. Dermatol Ther
2004;17:1-5. 8. Lane A, Drost S. Effects of repeated application of emollient cream to premature neonates skin, Pediatrics Dermatol 1991;8:155. 9. Li M et al. Mutations analysis
in filaggrin gene in northern China patients with atopic dermatitis. JEADV 2013;27:169-74. 10. Lund C, Kuller J, Lane
A et al. Neonatal skin care: evaluation of the AWHONN/NANN
research-based practice project on knowledge and skin care

practices, J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 30:30, 2001.
11. Lund C, Osborne J, Kuller J et al. Neonatal skin care:
clinical outcomes of the AWHONN/NANN evidence-based
clinical practice guideline, J Obstet Gynecol Neonatal Nurs
30:41, 2001. 12. Mallozi MC, Solé D. A barreira cutânea: o
que é isto? Programa de Atualização em Dermatite Atópica.
Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. 2012:112. 13. Pires MC. Eczemas. In: Dermatologia na Prática Diária. Sittart & Pires, Ed. Rocca, 2008. 14. Rawlings AV, Harding CR. Moisturization and skin barrier function. Dermatol
Ther 2004;17:43-8. 15. Schmid-Wendtner M-H, Korting
HC. The pH of the skin surfasse and its impacto n the skin
barrier function. Skin Pharmacol Physiol 2006;19:296-302.
16. Stamatas GN et al. Infant skin physiology and development during the first years of life: a review of recent findings
based on in vivo studies. International Journal of Cosmetic
Science, 2010;1-11. 17. Trotter S. Neonatal skin care: why
change is vital. RCM Midwives. 2006 Apr;9 (4):134-8. Review.
18. Visscher MO et al. Neonatal intensiva care practices and
the influence on skin condition. JEADV 2013,27:486-93.
19. Zirwas MJ, Stechschulte SA. Moisturizer allergy: diagnosis and management. Clin Aest Dermatol nov
2008;1(41):38-44.

minerais, óleos vegetais, ceramidas, ácidos graxos de cadeia longa e outros.

Praticar os cuidados baseados nas evidências científicas previne o desenvolvimento

6

A glicerina é hidratante conhecido de longa data

de doenças e problemas maiores para os

com propriedades higroscópicas. Está presente

bebês, além de oferecer maior conforto.
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dada a hidratação.
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minerais, óleos vegetais, ceramidas, ácidos graxos de cadeia longa e outros.

Praticar os cuidados baseados nas evidências científicas previne o desenvolvimento
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A glicerina é hidratante conhecido de longa data

de doenças e problemas maiores para os

com propriedades higroscópicas. Está presente

bebês, além de oferecer maior conforto.
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