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 Criança 
 
 
Criança... 

Ser pequeno, mas de grande valor, 

Que fala com os olhos, 

O que guarda no coração. 

 

Criança 

Que não tem maldade, 

Que vem ao mundo para trazer felicidade; 

Merece os melhores cuidados, 

Toda atenção, para crescer saudável 

E construir um mundo de qualidade. 

 

Criança... 

Que sua pureza, desperte a humanidade 

Para uma vida de paz, 

Onde a saúde seja plena, 

Respeitada e valorizada!  

                 
                                         Patrícia Cristina Boscatto 
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Resumo 
 

Este estudo exploratório, descritivo, transversal, de campo, com abordagem 

quantitativa, realizado em uma Unidade de Saúde da Família do município de Francisco 

Morato, teve como objetivos: verificar o conhecimento, as ações de cuidado das mães e 

a adesão às condutas de enfermagem na dermatite irritativa de fraldas do filho; 

identificar as condições do períneo da criança com dermatite irritativa de fraldas; as 

facilidades e dificuldades referidas pela mãe na execução das condutas de enfermagem 

prescritas. A população foi constituída de 29 mães e 29 crianças com dermatite irritativa 

de fraldas. Os dados foram coletados entre os meses de agosto e setembro de 2006, 

durante a consulta de enfermagem e a visita domiciliária. A adesão foi classificada em 

total, parcial e não adesão. Os resultados mostraram que a maioria (58,8%) das mães 

não possui conhecimentos a respeito da dermatite irritativa de fraldas. Quanto às ações 

de cuidado com a dermatite do filho 93,1% das mães optaram pelo uso da fralda 

descartável e 58,7% usavam lenço umedecido na higiene do períneo durante a troca 

das fraldas. Em relação às condições da criança, a maioria apresentava fezes de 

consistência pastosa, higiene inadequada e hiperemia com descamação na região das 

fraldas. Verificou-se que 65,6% das mães aderiram a todas as condutas de 

enfermagem prescritas, 17,2% apresentaram uma adesão parcial e que a não adesão 

foi de 17,2%. As mães que aderiram à prescrição de enfermagem referiram como fator 

facilitador a “conduta fácil de ser realizada” (48,2%) e a “clareza na orientação da 

enfermeira” (44,4%). A maioria (60,0%) das mães que não aderiu às condutas de 

enfermagem apontou como causa, a falta de recursos financeiros.  

Descritores: Enfermagem pediátrica. Adesão. Dermatite de fraldas. 

 
 
 



 

 

Boscatto, PC. Adhesion by mothers, to nursing conducts in irritant diaper dermatitis 
among children enrolled in a Family Health Unit [dissertation] Guarulhos (SP): 
Universidade Guarulhos; 2007. 
   
 

Abstract
 
This exploratory, descriptive, transversal, field study, which takes a quantitative 

approach, was carried out at a Family Health Unit in the municipal district of Francisco 

Morato, with the following objectives: to determine the knowledge and care actions of 

mothers, and adhesion to nursing conducts to deal with irritant diaper dermatitis in their 

children; to identify the perineal conditions of children with irritant diaper dermatitis, the 

facilities and difficulties reported by the mother when carrying out the prescribed nursing 

conducts. The study population consisted of 29 mothers, and 29 children with irritant 

diaper dermatitis. The data were collected between the months of August and 

September 2006, during nursing consultations and home visits. The adhesion was 

classified as total, partial or non-existent. The results show that the majority of the 

mothers (58.8%)  had no knowledge of irritant diaper dermatitis. As for the care actions 

to deal with their children’s dermatitis, 93.1% of the mothers opted to use disposable 

diapers and 58.7% used a moist tissue when carrying out perineal hygiene, during 

diaper changes. In relation to the conditions of the child, the majority presented feces of 

a pasty consistency, inadequate hygiene and hyperemia, with skin peeling in the diaper 

region. It was determined that 65.6% of the mothers adhered to all the prescribed 

nursing conducts, 17.2% adhered only partially, and 17.2% did not adhere at all to the 

nursing conducts. The mothers which adhered to the nursing prescription reported, as 

facilitating factors, the fact that the "conducts are easy to carry out" (48.2%) and “clear 

instructions from the nurse” (44,4%). The majority  of the mothers (60.0%) who did not 

adhere to the nursing conducts quoted lack of  financial resources as a reason.  

 

Descriptors: Pediatric nursing. Adhesion. Diaper dermatitis. 

  
 
 
 
 



 

 

Boscatto, PC. Adhesión de la madre a las conductas de enfermería en la dermatitis de 
pañales del hijo matriculado en una Unidad de Salud de la Familia [disertación] 
Guarulhos (SP): Universidade Guarulhos; 2007. 
 

Resumem 
 
Esta investigación exploratoria, descriptiva, transversal, de campo, con abordaje 

cuantitativa, realizada en una Unidad de Salud de la Familia del municipio de Francisco 

Morato, tuvo como objetivos: verificar el conocimiento, las acciones de cuidado de las 

madres y adhesión a las conductas de enfermería en la dermatitis de pañales del hijo; 

identificar las condiciones del perineo del niño con dermatitis de pañales; las facilidades 

y dificultades referidas por la madre en la ejecución de las conductas de enfermería 

prescritas La población fue constituida de 29 madres y 29 niños con dermatitis de 

pañales. Los dados fueron colectados entre los meses de agosto y septiembre de 2006, 

durante la consulta de enfermería y la visita domiciliaria. La adhesión fue clasificada en 

total, parcial y no adhesión. Los resultados mostraron que la mayoría (58,8%) de las 

madres no posee conocimientos a respeto de la dermatitis de pañales. Cuánto a las 

acciones de cuidado con la dermatitis del hijo, 93,1% de las madres optaron por el uso 

del pañal desechable y 58,7% usaban pañuelo humedecido en la higiene del perineo 

durante el cambio de los pañales. En relación con las condiciones del niño, la mayoría 

presentaba heces de consistencia pastosa, higiene inadecuada y [hiperemia] con 

descamación en la región de los pañales. Se verificó que 65,6% de las madres 

adhirieron a todas las conductas de enfermería prescritas, 17,2% presentaron una 

adhesión parcial y en 17,2% no hubo adhesión. Las madres que adhirieron a la 

prescripción de enfermería refirieron como factor de facilidad la “conducta fácil de ser 

realizada” (48,2%) y la “claridad en la orientación de la enfermera” (44,4%). La mayoría 

(60,0%) de las madres que no adhirió a las conductas de enfermería apuntó como 

causa la falta de recursos financieros. 

 
Descriptores: Enfermería pediátrica. Adhesión. Dermatitis de pañales. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Como enfermeira, atuando no Programa Saúde da Família (PSF) sempre me 

interessei pela saúde da criança e, durante as consultas de enfermagem pediátrica, 

orientava a mãe acerca do atendimento às necessidades do filho decorrentes do 

processo de crescimento e desenvolvimento.  

No cotidiano dessa prática, observei que um grande número de crianças com 

dermatite irritativa de fraldas não apresentava melhora, apesar das condutas 

recomendadas às mães. 

Esta inquietação suscitou a necessidade de estudar sobre o tema, buscando, 

no âmbito da literatura nacional, o que havia de consensual entre os autores a respeito 

da dermatite irritativa de fraldas e seu tratamento; constituindo a monografia do curso 

de especialização em Enfermagem Pediátrica. 

Os resultados daquele estudo contribuíram para ampliar o conhecimento 

sobre o tema e para direcionar as condutas de enfermagem no tratamento de crianças 

com dermatite irritativa de fraldas, acompanhadas na Unidade Saúde da Família onde 

trabalho. 

Mesmo assim, percebi que muitas crianças não apresentavam melhora, o que 

despertou uma outra inquietação e questionamento: “Será que as mães aderem às 

condutas de enfermagem prescritas?” 

Sem ter uma resposta para este questionamento passei a vê-lo como um 

desafio. Sim, um desafio necessário de ser investigado para compreender os 

obstáculos apostos à redução no índice de dermatite irritativa de fraldas nas crianças 

com até um ano de idade, atendidas neste serviço. 

Assim, encontrei no PSF a oportunidade para investigar a adesão das mães 

às condutas prescritas, uma vez que este Programa gera a oportunidade de se estreitar 

laços com a família e efetivar o acompanhamento das crianças. 



 

 

Adesão é o ato ou efeito de aderir 1. Refere-se à exatidão com que o 

indivíduo segue as orientações terapêuticas 2. É um dos itens fundamentais para a 

mencionada melhoria da qualidade de vida 3. 

A adesão pode ser caracterizada como o “grau em que o comportamento do 

indivíduo, em termos de tomar o medicamento, seguir a dieta, realizar mudanças no 

estilo de vida e comparecer às consultas médicas coincide com o conselho médico ou 

de saúde” 4.

Desta maneira, entende-se que aderir ao tratamento significa aceitar a 

terapêutica proposta e seguí-la adequadamente.  

Vários fatores como características da terapia, peculiaridades do paciente, 

aspectos do relacionamento com a equipe multiprofissional, número de componentes 

da família, escolaridade, idade da mãe e características socioeconômicas influenciam 

na adesão 5,6. Lembrando ainda que, segundo Leite e Vasconcelos 7, um dos critérios 

do uso de medicamentos e do cuidado de saúde como um todo, é afetada ou 

direcionada pelo meio social e cultural em que acontece. 

Vale ressaltar que a não adesão do cliente ao tratamento é encontrada na 

prática de muitos profissionais de saúde e ligada, em parte, à complexidade e duração 

do tratamento uma vez que gênero, idade, estado civil, nível de educação, origem 

étnica ou condição socioeconômica não permitem prever o grau de adesão ao 

tratamento por parte do cliente 8.

O profissional de saúde precisa, durante seu atendimento, valorizar o 

universo cultural do usuário, demonstrar respeito e não discriminar suas crenças em 

relação ao cuidado de saúde. Essa postura contribui para o estabelecimento de vínculo, 

de um relacionamento de confiança e respeito, capaz de facilitar a adesão  

às condutas indicadas por parte do usuário e a aceitação das recomendações do 

profissional. 

Corroborando, Pierin e Mion Jr 4 referem que o estabelecimento de clima que 

favoreça ao relacionamento é recurso que contribui para a adesão.  



 

 

Em pediatria, o vínculo e a confiança formados nos contatos dos profissionais 

com as mães e, principalmente, quando são freqüentes e harmonizantes, vêm garantir 

a adesão destas aos ensinamentos e às experiências positivas no cuidado da criança 9.

A cada relacionamento positivo aumentam as possibilidades da formação de 

vínculo e confiança dos usuários com os profissionais, resultando maior eficácia das 

ações consideradas assistenciais e educativas. A experiência do profissional e o 

interesse de que a mãe aprenda e cuide bem de seu filho são elementos a subsidiar 

uma prática coerente, capaz de transformar-se em ação inovadora 9.

Por outro lado, quando os profissionais apresentam, em suas percepções, a 

reprodução do sistema organizacional e cultural ao qual pertencem acrescidas de suas 

experiências e, tentam definir significados da forma como concebem e ou vivenciam, 

enfatizam o papel das mães como receptoras do conhecimento e ressaltam, sutilmente, 

o “envolvimento” da família não para o aprendizado em si, mas para cumprirem a 

orientação sobre o cuidado da criança, mantendo condutas corretas, desse modo a 

adesão pode ser desestimulada 10.

Assim, o bom relacionamento do binômio profissional/mãe influenciará na 

compreensão da prescrição, na adesão ao tratamento e até em mudanças no estilo de 

vida, exatamente como orientado pelo profissional 11.

A adesão está diretamente relacionada à compreensão materna acerca da 

doença e, sobretudo, sobre sua gravidade. E o sucesso do tratamento depende de uma 

correta compreensão e execução do que foi prescrito11. 

Os familiares precisam compreender que a conduta indicada representa a 

melhor e mais segura opção encontrada para o tratamento da criança, o que permitirá 

suas decisões 12. 

O encorajamento para a adesão imediata e continuada requer apoio familiar e 

um processo educativo contínuo, tanto dos pais quanto dos profissionais de saúde 

envolvidos com a criança 13.

Sabe-se que o nível de entendimento do problema por parte dos pais é um 

ponto a ser valorizado para se ter resultados positivos com o tratamento 14.



 

 

Considero que a adesão a um tratamento seja este, medicamentoso ou de 

mudanças de hábitos, envolve uma considerável mudança de comportamento ou 

mesmo de crença do indivíduo. Portanto, é importante criar condições para que a 

própria pessoa encontre a melhor forma de cuidar da sua saúde ou da de seus filhos. 

Por outro lado, a adesão ao tratamento é um problema multifatorial que foge, 

às vezes, ao controle do paciente. Questões logísticas, ligadas ao relacionamento 

(profissional/paciente), natureza da doença e do regime terapêutico ou o contexto 

sócio-cultural do paciente condicionam de fato, tanto a busca e o acesso aos cuidados 

de saúde quanto à adesão ao tratamento 15.

É preciso que o profissional se insira ao atendimento por completo, de 

modo a perceber as questões que podem favorecer ou prejudicar a adesão e que 

busque recursos para envolver o usuário ou cuidador e assim proporcionar 

condições para que haja adesão. 

 

1.1 . Dermatite Irritativa de Fraldas 
 
É uma dermatite de contato primário na região da fralda, afetando mais de 

50% das crianças 16. 

A dermatite irritativa de fraldas, anteriormente chamada de dermatite 

amoniacal, é uma patologia bastante freqüente, ocorre principalmente nos dois 

primeiros anos de vida, não tendo predileção por sexo, raça ou situação sócio-

econômica e independe da cultura da mãe. 

O termo dermatite amoniacal foi contestado por ter sido demonstrado que os 

níveis de amônia são idênticos em crianças com ou sem dermatite de fraldas e que não 

são suficientes para irritar a pele. Assim optou-se, nesse estudo por utilizar o termo 

dermatite irritativa de fraldas. 

Esse termo envolve várias afecções que em geral, se sucedem, iniciando 

pelo contato da pele com urina e fezes, seguida de maceração da pele produzida pelas 



 

 

fraldas úmidas e calças plásticas e posterior instalação de infecção secundária, 

geralmente por Cândida albicans 17.

A lesão, uma vez instalada, é freqüentemente invadida por fungos ou 

bactérias. Sua incidência dá-se desde os primeiros dias de vida, sendo mais freqüente 

entre os dois e quatro meses e sua ocorrência persiste enquanto a criança usar fraldas 
18. 

Alguns autores conceituam dermatite irritativa de fraldas como dermatite 

resultante da exposição constante de fatores diversos no local de uso das fraldas, 

dentre os quais o contato prolongado da pele com fraldas úmidas e materiais 

impermeáveis 19-22. 

Outros afirmam que a dermatite irritativa de fraldas está relacionada à 

maceração, oclusão, calor, umidade, reação de contato com borracha, plástico, 

detergentes, amaciantes, alvejantes, fraldas impermeáveis, limpeza excessiva ou 

precária, medicamentos tópicos do local 23-30.  

A maior incidência é em crianças com aleitamento não-materno e de acordo 

com a freqüência de evacuações e micções do recém-nascido 31. 

Essa é uma condição que incomoda e gera desconforto à criança com 

possibilidade de complicações locais como abscessos, infecção urinária e até sistêmica, 

como septicemia 31,32. 

A dermatite irritativa de fraldas inicia-se de um modo geral com pápulas 

eritematosas na região perianal que expandem-se às superfícies convexas das 

nádegas, genitália, coxas e abdome, poupando as dobras naturais da pele como os 

sulcos inguinais. Estas lesões evoluem com vesiculação e descamação, podendo sofrer 

infecções secundárias por leveduras e/ou bactérias. Quando simultaneamente ocorre a 

candidíase cutânea, observa-se a maceração de mucosa anal e da área cutânea 

perianal, a partir da contaminação pelas fezes. As placas tornam-se brilhantes, 

recobertas por uma descamação. Na periferia surgem lesões satélites papulosas, 

puntiformes de superfície descamativa. As lesões podem também se tornar erosivas ou 

ulceradas e, eventualmente, complicarem-se pelo aparecimento de nódulos eritemato-

purpúricos que constituem o granuloma glúteo infantil, que faz diagnóstico diferencial 



 

com lesões sifilíticas. A superinfecção por bactérias, Streptococcus sp, Staphylococcus 

sp, Proteus sp, e outros, pode ser observada pelo surgimento de pústulas, que ao 

terem seu conteúdo examinado bacteriologicamente, demonstra a bactéria em questão 

33. 

A dermatite irritativa de fraldas basicamente apresenta-se da seguinte forma: 
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Também são indicadas compressas com violeta de genciana à 1%, em 

solução aquosa ou o uso de gentamicina, neomicina no local de uso das fraldas 23, 33. 

Nos casos de lesões intensas, com secreção, o uso de Permanganato de 

Potássio à 1:20.000 20,34, ou o uso de Permanganato de Potássio à 1:40.000 23,33.  

A aplicação no local das lesões de Solução de Burow à 1:30.000 é indicado 

por alguns autores 23,28,33. 

Em lesões com eritema intenso é comumente indicado o uso de 

hidrocortisona à 1% 20,21,23,24,28,33. 

Na prática, nem sempre estas condutas referidas apresentam um resultado 

esperado no tratamento de dermatite irritativa de fraldas, o que gera a necessidade de 

novos estudos em busca de alternativas para esse tratamento. 

Entre essas alternativas encontramos o uso da clara de ovo como conduta 

alternativa no tratamento da dermatite irritativa de fraldas. Esta indicação fundamentou-

se nas qualidades da clara de ovo formada de diversas camadas de substâncias 

albuminóides e de água, que constituem cerca de 57% do peso total do ovo, além de 

conter glicose, substâncias gordurosas, substâncias extrativas e alguns minerais. 

Aproximadamente 55% da clara é constituída de albúmen espesso. O albúmen do ovo 

contém proteínas completas, constituídas de todos os aminoácidos indispensáveis e em 

proporções adequadas. Contém também algumas vitaminas do complexo B, solúveis 

em água, especialmente a riboflavina, seu uso baseava-se na aplicação da clara batida 

e fresca com o auxílio de algodão na área lesada, após higiene com água morna. O 

mesmo estudo informa que ao aplicar a clara de ovo o períneo deve ser mantido 

descoberto por 20 a 30 minutos, para permitir que seque, formando uma película sobre 

a zona de dermatite. A seguir, as fraldas são fixadas, e assim permanecem até a 

próxima troca, quando se faz nova higiene local com água morna e outra aplicação de 

clara de ovo. O procedimento é continuado até que desapareçam todos os sinais de 

dermatite, com melhora total das condições cutâneas 35. 

Um outro estudo aponta que a melhor alternativa para o tratamento de 

dermatite irritativa de fraldas é o uso da associação alúmen amoniacal/ácido 

salicílico/ácido bórico, devendo-se ao fato de que o alúmen amoniacal tem efeito 



 

 

adstringente, podendo reduzir as secreções; o ácido salicílico, por ser um 

antiinflamatório, pode, em soluções diluídas, reduzir o edema e o eritema na região das 

fraldas; o ácido bórico é antisséptico e tem leve ação do ácido salicílico. A solução, pela 

presença dos dois ácidos na fórmula é preparada de acordo com a recomendação do 

fabricante, apresenta pH entre 3 e 3,5 e pode, adicionalmente, corrigir a elevação do pH 

da pele da região das fraldas, reduzida pela decomposição da urina em amônia. Essa 

fórmula é apresentada sob a forma de pó acondicionada em envelopes, contendo cada 

um 4 g., com a seguinte composição por 100 g.: 

Alúmen amoniacal ..................................18,22 g 

Ácido salicílico ......................................... 4,00 g 

Ácido bórico ........................................... 77,55 g 

Excipiente ...................................................q.s.q. 

A solução era preparada somente pouco antes do uso, dissolvendo-se o 

conteúdo de um envelope em 1 litro de água morna, previamente fervida. Essa solução 

era utilizada na forma de banhos da região perineal, coxas e abdome, durante 15 

minutos, duas vezes ao dia, por sete dias. Após o banho, a solução era desprezada, 

não devendo ser reutilizada 29. 

Pesquisa comparativa sobre a utilização de formulações no tratamento da 

dermatite irritativa de fraldas mostrou que a fórmula contendo ZnO e D-pantenol e 

excipientes para 100% (óleo, glicerina e alantoína) comparada com outra composta de 

vitaminas A e D, óleo, ácido bórico e ZnO excipientes para 100%, quando aplicadas de 

forma uniforme em fina camada, a cada troca de fraldas, resultaram numa melhora de 

100% independente do sexo e da idade. No entanto, durante o tratamento foram 

observadas algumas peculiaridades na primeira formulação que permitiu concluir que é 

ligeiramente superior à segunda, talvez pela maior facilidade na aplicação e na 

remoção, além da menor irritabilidade, que apesar de pequena, não impediu a 

continuidade de seu uso 27. 

A utilização de ácidos graxos essenciais, aplicada a cada troca de fraldas, foi 

vista como a melhor indicação para o tratamento da dermatite irritativa de fraldas, 



 

 

porque age como modulador da membrana celular protegendo a célula da lesão; age 

como protetor da pele contra agentes químicos e enzimáticos; protege a pele das ações 

macerativas da umidade da diurese e fezes também pelo fato de ser um lipídio que 

forma naturalmente uma barreira de impermeabilidade para pele; age como importante 

agente restaurador tecidual; protege a pele contra infecções por Staphilococcus aureus 
25. 

O uso do Extrato Etanólico das Flores de Camomila em Base Cremosa na 

dermatite irritativa de fraldas é indicado para ser aplicado a cada troca de fraldas, no 

mínimo 6 vezes em cada 24 horas, por um período de 14 dias. O valor terapêutico de 

extrato de camomila é decorrente não somente de uma única substância ativa 

individual, mas sim da interação dos vários constituintes ativos da camomila. Ao lado do 

camaluzeno, o bisabolol e vários flavonóides, em particular a apigenina e a luteolina, 

são consideradas as substâncias ativas mais importantes 32.

A razão da variedade de medidas para o tratamento da dermatite irritativa de 

fraldas pode ser justificada pela dificuldade de consenso na indicação de um tratamento 

realmente eficaz, para a resolução deste problema que acomete tão freqüentemente as 

crianças com até um ano de idade, causando-lhes dor e desconforto.  

Boscatto em seu estudo, sobre consensos e dissensos da dermatite irritativa 

de fraldas 36, aponta para o dissenso entre os autores sobre o tratamento, caracterizado 

pela variedade de indicações terapêuticas. 

Na minha prática profissional constatei que dentre os tratamentos indicados 

para dermatite irritativa de fraldas existem alguns que denotam melhora. Nos casos em 

que a região do períneo está hiperemiada, os cuidados básicos de higiene no local 

algumas vezes já são suficientes para a recuperação da integridade cutânea; lesões 

com hiperemia intensa podem ser melhoradas com o uso de retinol, colecalciferol e 

óxido de zinco com óleo de amêndoas; lesões eritematosas ou ulcerativas geralmente 

precisam de um tratamento à base de corticóides ou antifúngicos, pois são lesões mais 

intensas, geralmente associadas a infecções secundárias.   

No entanto, é imprescindível que os cuidados relativos à higienização do 

bebê sejam realizados adequadamente pela mãe, tais como a troca mais freqüente das 



 

 

fraldas; lavar o local com água morna, evitar o uso de lenço umedecido; expor a área 

afetada ao sol (15 minutos ao dia) independente dos medicamentos prescritos pelo 

médico, quando necessários; se estes cuidados não forem tomados,  torna-se mais 

difícil a recuperação da pele da criança. 

Porém, na maioria das vezes, a mãe procura o atendimento de saúde, 

quando a pele da criança já está bastante afetada, o que certamente implica na maior 

dificuldade para a resolução do problema.   

Há também situações em que a mãe, mesmo recebendo orientações sobre 

um determinado tratamento, adere às orientações dos familiares e vizinhos, como por 

exemplo, o uso de óleo de cozinha ou do amido de milho bastante difundidos na cultura 

familiar.  

As medidas preventivas são bastante defendidas na literatura de 

enfermagem, visando minimizar a incidência do surgimento da dermatite irritativa de 

fraldas no lactente. Na prática cotidiana, percebo que as medidas preventivas são muito 

úteis para diminuir a incidência da dermatite, cabe ao enfermeiro reforçar no 

atendimento à criança a importância dos cuidados de higienização do bebê, como 

forma de prevenção da dermatite. 

A Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras 37 comenta que uma das  

principais e mais simples medidas para a prevenção dessa dermatite direciona-se à 

higiene do local. É preconizado orientar a mãe para que realize a lavagem das mãos, 

antes de trocar as fraldas do bebê, esta higienização local deve ser feita corretamente, 

isto é, sem falta ou excesso, tão logo as fraldas fiquem molhadas. Quando o bebê 

apresentar diurese, a região deve ser higienizada com água morna, e ao evacuar a 

higiene deverá ser feita com sabão neutro ou glicerinado; não recomenda uso 

excessivo de lenços descartáveis. 

Quanto ao tipo de fralda a escolha é para o uso da fralda descartável com 

material absorvente gelatinoso, que por possuir superfície de contato macia, promove 

conforto, mantém a umidade absorvida nos flocos e diminui o contato direto da urina 

com a pele. Algumas fraldas têm capacidade de superproteção, podendo manter 

absorvida 80 vezes o seu peso líquido, tornando-se uma espécie de gel quando 



 

 

hidratada. Isto ajuda a diminuir o contato da pele com a umidade, mantém o pH, diminui 

a irritação, uma vez que evita a mistura das fezes com a urina 25. 

No entanto, o trabalho da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras 37 

recomenda que na impossibilidade de uso de fraldas descartáveis, as fraldas de tecido 

devem ser lavadas com sabão de coco ou neutro e enxaguadas abundantemente em 

água corrente. O uso de vinagre durante o enxágue tem sido indicado como 

antimicrobiano; já os amaciantes são contra indicados. Recomenda que as fraldas 

sejam passadas a ferro e que a calça plástica seja evitada, pois propicia o 

desenvolvimento de microorganismos, quando do contato com fezes e urina, além de 

esconder a umidade das fraldas. 

Aconselha usar na região pasta de óxido de zinco, vaselina ou silicone, pois 

atuam como barreira, formando uma película protetora da pele, evitando o contato com 

componentes irritantes das eliminações. O óxido de zinco, além de oferecer barreira 

aos produtos irritantes das lesões, apresenta propriedade cicatrizante, é também 

aconselhado o uso de retinol, colecalciferol e óxido de zinco com óleo de amêndoas, 

pois o óleo confere a mistura maior poder de penetração, atuando como emoliente e 

hidratante da pele, além de facilitar sua retirada, sem fricção exagerada da pele 37. 

Outra medida recomendada na literatura é a helioterapia ou banho de sol na 

região das fraldas, muito útil tanto na prevenção como no tratamento, conduta que 

determina a cura mais rápida 16. 

A exposição do bebê ao sol, deverá iniciar com 5 minutos por dia, 

aumentando gradualmente, até atingir 30 minutos ao dia, no horário das 7:00 às 10:00 

horas ou após às 16:00 horas, horários em que estão presentes os raios ultravioletas; a 

pele deve estar livre de sujidade ou qualquer produto químico 37. 

Paralelamente, a mãe deverá ser orientada para o oferecimento do 

aleitamento materno que inibe o crescimento de microorganismos patogênicos, além de 

estar associado à diminuição da dermatite enquanto o aleitamento artificial propicia o 

aparecimento mais freqüente da dermatite; orientar que a introdução de alimentos 

novos na dieta do bebê deverá ser gradativa, para observar atentamente as reações da 

criança ao alimento 37. 



 

 

A enfermeira deve utilizar uma ferramenta valiosa na consulta de 

enfermagem para identificar a presença de lesões na região das fraldas na criança. 

Essa ferramenta é a observação que garante traçar novos subsídios para o 

direcionamento de pontos a serem orientados 36. 

Assim sendo, durante a consulta de enfermagem pediátrica, a enfermeira 

precisará atentar-se às condições da pele e da higiene da criança, avaliando a 

integridade cutânea, o aparecimento de hiperemia, vesículas, pápulas, pústulas, 

escoriações, a higiene e os cuidados da mãe durante as trocas de fraldas. 

Orientar a mãe sobre os cuidados com a dermatite de fraldas do filho não é 

uma tarefa difícil, mas ao avaliar os resultados dessas orientações nem sempre 

observamos os efeitos esperados, o que reforça a indagação inicial sobre a questão da 

adesão das mães às condutas prescritas. 

Trabalhar com crianças e, ser fascinada por elas é, sem dúvida, a grande 

motivação para cada vez mais compreender seu universo e ajudá-las nas situações de 

desconforto, como é o caso da dermatite irritativa de fraldas. 

  

1.2. A Consulta de Enfermagem no Programa Saúde da Família (PSF) 
 
O PSF é uma estratégia que propõe uma nova dinâmica para a estruturação 

dos serviços de saúde, bem como para a sua relação com a comunidade e entre os 

diversos níveis e complexidade assistencial. Assume o compromisso de prestar 

assistências universais, integrais, equânimes, contínuas e, acima de tudo, resolutiva à 

população, na Unidade de Saúde e no domicílio, sempre de acordo com as suas reais 

necessidades. Além disso, identifica os fatores de risco aos quais ela está exposta, 

neles intervindo de forma apropriada 38. 

O Programa tem como objetivo geral melhorar o estado de saúde da 

população, mediante a construção de um modelo assistencial voltado à promoção, 

proteção, diagnóstico precoce, tratamento e recuperação da saúde, em conformidade 

com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) 39. 



 

 

A equipe de saúde da família deve ser composta, no mínimo, por 1 médico 

generalista, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem e de 4 a 6 agentes comunitários de 

saúde (ACS) 39. Esta equipe deve prestar assistência integral às famílias sob sua 

responsabilidade no âmbito da Atenção Básica 40. 

O Ministério da Saúde 41, por meio da Portaria de Diretrizes e Normas para a 

Atenção Básica/2006, define algumas atribuições globais como comuns a todos os 

profissionais que integram a equipe, podendo ser complementadas de acordo com as 

normas da gestão local: realizar os cuidados em saúde da população adstrita, 

prioritariamente no âmbito da Unidade de Saúde, no domicílio e nos demais espaços 

comunitários, quando indicado ou necessário; realizar ação de atenção integral 

conforme a necessidade de saúde da população, bem como as previstas nas 

prioridades e protocolos da gestão local; realizar a escuta qualificada das necessidades 

do usuário em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando 

o estabelecimento do vínculo.  

Dentre as atividades realizadas pelo enfermeiro no PSF, merece destaque a 

Consulta de Enfermagem, que é uma ação privativa do mesmo, de acordo com a lei do 

exercício profissional nº 7498/86 42. 

A Consulta de Enfermagem é uma atividade que se insere no Sistema de 

Saúde, para aumentar o âmbito de abrangência de atendimento da população visando 

melhorar a qualidade da assistência prestada a clientes sadios e àqueles que são 

acometidos por agravos à saúde 43. Tem por objetivo propiciar condições para melhoria 

da qualidade de vida por meio de uma abordagem contextualizada e participativa. Além 

da competência técnica, o profissional enfermeiro deve demonstrar interesse pelo ser 

humano e pelo seu modo de vida, a partir da consciência reflexiva de suas relações 

com o indivíduo, a família e a comunidade 44. 

Na consulta de enfermagem incluem-se técnicas, normas e procedimentos 

que orientam e controlam a realização das ações destinadas à obtenção, análise e 

interpretação de informações sobre as condições de saúde da clientela e as decisões 

quanto à orientação e outras medidas que possam influenciar na adoção de práticas 

favoráveis à saúde 45. É também, um processo de interação entre o profissional 



 

 

enfermeiro e o assistido, na busca da promoção da saúde, da prevenção de doenças e 

limitação do dano. Para que ocorra eficazmente a interação, é necessário o 

desenvolvimento da habilidade refinada de comunicação, para o exercício da escuta e 

da ação dialogada 44. 

Na consulta de enfermagem, o levantamento de problemas exige a prescrição 

de condutas de enfermagem direcionadas para a resolução dos problemas 

identificados. É importante que todas as observações sejam devidamente anotadas, 

garantindo assim um acompanhamento sistematizado e individualizado. 

Pode-se dizer então que o trabalho de enfermagem exige, além de 

conhecimentos e habilidades técnicas, competências humanas para conduzir uma 

consulta interativa entre o enfermeiro e o seu assistido sem a adoção de práticas 

coercitivas, punitivas e de verticalização das condutas adotadas 44. 

A consulta de enfermagem contribui para a aplicação dos princípios de 

universalidade, eqüidade, resolutividade e integralidade das ações de saúde, 

propiciando a avaliação do estado de saúde do indivíduo durante o ciclo vital, tendo, em 

vista o controle da evolução de algumas patologias de natureza transmissível e crônico-

degenerativas 46.

Deve a consulta de enfermagem ter um caráter educativo e preparar o 

indivíduo e a família para o autocuidado em termos de promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação de saúde 46. 

Assim, a consulta de enfermagem possibilita ao enfermeiro executar um 

trabalho com autonomia, onde os cuidados de enfermagem são planejados, 

sistematizados ao indivíduo-família, propiciando condições de avaliá-los e, assim, gerar 

melhores resultados. 

No PSF ainda existe a vantagem de que a consulta de enfermagem pode ser 

realizada no domicílio do usuário. A visita domiciliária constitui uma atividade utilizada 

com o intuito de subsidiar a intervenção no processo saúde-doença de indivíduos ou o 

planejamento de ações visando a promoção de saúde da coletividade. Possibilita ao 

profissional conhecer o contexto de vida do usuário do serviço de saúde e facilita o 



 

 

planejamento da assistência por permitir o reconhecimento dos recursos que a família 

dispõe 47. 

Sendo assim, a visita domiciliária, é um instrumento valioso que o enfermeiro 

conta para realizar um atendimento global às pessoas que necessitam de sua 

assistência.  

 
1.3. A Consulta de Enfermagem à Criança no Programa Saúde da Família 

(Puericultura) 
 

No PSF a consulta de enfermagem à criança com até um ano de idade, está 

inserida na chamada puericultura e resulta no acompanhamento do seu crescimento e 

desenvolvimento. 

A prática da puericultura perdurou durante décadas e continua a existir na 

atualidade, sob o cognome de “Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

da criança”, embasado em um corpo conceitual que se traduz por normas e regras 

higiênicas a serem cumpridas pelas mães. Tal atividade vem fazendo parte de um 

Programa Integrado de Assistência à Criança, do Ministério da Saúde 48. 

Hoje a puericultura é uma ciência que reúne todas as noções (fisiologia, 

higiene, sociologia) suscetíveis de favorecer o desenvolvimento físico e psíquico das 

crianças desde o período de gestação até a puberdade 49. 

A puericultura pode ser vista como a arte de cuidar das crianças. E, para que 

vislumbre, precisa ser bem realizada e aprimorada pelo profissional, de modo a 

contribuir para que as crianças fiquem sadias e tenham uma melhor qualidade de vida.    

Os cuidados com as crianças no primeiro ano de vida são fundamentais, por 

ser esta uma fase em que ela se encontra extremamente vulnerável, tendo em vista o 

fenômeno do crescimento e a sua total dependência 50. 

A situação de crescimento e desenvolvimento da criança é o principal 

indicador de suas condições de saúde. Portanto, a promoção de saúde infantil 

compreende todas as ações diretas e indiretas que favorecem a criança a atingir seu 

potencial de crescimento e desenvolvimento 51. 



 

 

No que diz respeito a ações diretas que competem à enfermeira, destaca-se 

o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, o qual contempla a avaliação 

do crescimento e desenvolvimento e a educação em saúde, que consiste em atuar, 

junto aos pais e cuidadores infantis, bem como às próprias crianças, mantendo ou 

promovendo a aquisição de competência para atender às necessidades da criança, que 

incluem comunicação, higiene, imunização, sono, nutrição (quantidade, qualidade, 

hábitos), afeto, segurança, jogos/brincadeiras, sexualidade, cuidados dentários, 

disciplina e auto-estima 51. 

Para que a atenção à saúde seja estendida a todas as crianças, a enfermeira 

deve trabalhar no sentido de concretizar os princípios da universalização e da 

eqüidade. Dessa forma, a atenção à saúde da criança deve ser redimensionada de 

modo que a criança seja vista no seio familiar e na comunidade 48. 

Neste sentido, a Consulta de Enfermagem em puericultura é um instrumento 

de atenção à saúde da criança que deve ser centrada na família, estabelecendo um 

vínculo de confiança, compromisso, que pode facilitar a adesão às condutas indicadas. 

A Consulta de Enfermagem mostra-se como uma possibilidade da enfermeira 

estar com a mãe e proporcionar-lhe segurança. Para as mães as explicações recebidas 

durante a consulta de enfermagem, bem como a troca de experiências que tem com a 

enfermeira, favorecem seu aprendizado, proporcionando a ela a possibilidade de sentir-

se mãe e de confiar em si mesma 52. 

Assim, além da competência técnico-científica para atender às necessidades 

decorrentes do diagnóstico e terapêutica, a enfermeira necessita de instrumentos 

teóricos sobre crescimento, desenvolvimento e relações interpessoais, que possibilitem 

compreender pais e filhos como pessoas 53. 

As ações educativas efetivas e de sensibilização, garantindo o vínculo da 

mãe com a Unidade de Saúde para o acompanhamento de crescimento e 

desenvolvimento, estimulam a mãe a se envolver, a querer saber cuidar da saúde dos 

seus familiares 54. Informar, esclarecer e orientar a mãe pode garantir a sua autonomia 

de escolher e opinar sobre o atendimento 55. 



 

 

A atenção integral à saúde da criança pressupõe além de uma assistência 

baseada em aspectos biopsicossociais, a criação de elos entre a população, usuários e 

os serviços de saúde 54. Este elo é fortalecido quando o profissional assume uma 

postura cordial, respeitosa e compreensiva durante a consulta, o que resultará num 

atendimento mais eficiente. 

Considera-se importante que o serviço valorize a figura da mãe no processo 

de cuidar das crianças, enquanto ela efetivamente, presta os cuidados gerais à saúde 

da criança no dia-a-dia. Os profissionais de saúde necessitam repensar a relação 

usuário-serviço de saúde, para (re) conhecer as opiniões trazidas pela população e se 

envolverem com a realidade de saúde e de vida da população adstrita ao serviço 56. 

Nesse sentido, durante a consulta de enfermagem à criança, a enfermeira 

precisa estar atenta, interessada e pronta para ouvir a mãe, conhecendo suas crenças, 

idéias, vocabulário, para desse modo, realizar suas intervenções com mais segurança e 

precisão. 

 

1.4. Vivenciando a Consulta de Enfermagem Pediátrica em uma Unidade 
do Programa Saúde da Família no município de Francisco Morato - São Paulo. 

 

A consulta de enfermagem pediátrica na Unidade em que foi realizado este 

estudo, objetiva a assistência global da criança, de modo a contemplar a promoção, 

prevenção e a recuperação de seu estado de saúde. As crianças são avaliadas 

mensalmente sob o enfoque de seu crescimento e desenvolvimento. 

Nesse atendimento a mãe ou substituta é vista como uma figura importante 

para a efetivação do bem-estar da criança, assim a consulta à criança atenta-se 

também na busca de sanar as dúvidas, preocupações trazidas por ela, bem como a 

auxiliá-la para promover um cuidado adequado à criança; sempre enfocando que este 

deve acontecer de modo harmonioso e prazeroso para ambos.   

Assim, o cotidiano dessa prática tem permitido identificar vários problemas 

comuns na saúde da criança dentre eles: escabiose, pediculose, verminose, além da 



 

dermatite irritativa de fraldas, uma constante nas consultas de enfermagem às crianças 

até um ano de idade, não só pela incidência como pela reincidência e dificuldades na 

resolutividade, durante a qual as mães são orientadas para o cuidado, porém, muitas 

vezes, a criança retorna sem melhora.   

De acordo com o Protocolo de Atenção à Saúde da Criança 57, do município 

em questão, sugere-se o seguinte algorítimo de atendimento às crianças com dermatite 

irritativa de fraldas: 
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Prosseguir com 
o tratamento 

Consulta médica

Não Sim Melhora 
do 

quadro? 

Retorno em 3 dias

 

 

 

 

 

 

 

Retorno em 5 dias

Consulta médica 

Não 

Sim 

Melhora 
do 

quadro? 

Alta



 

No entanto, no intuito de diminuir a incidência de dermatite irritativa de fraldas 

nas crianças atendidas nesta Unidade, elaborou-se o seguinte algorítimo de 

atendimento: 
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Cuidados de Enfermagem 
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As condutas apresentadas neste algorítimo foram baseadas no Protocolo de 

Atenção à Saúde da Criança 57 do município Francisco Morato com algumas 

adaptações decorrentes da prática cotidiana que percebemos como essenciais para o 

atendimento da criança com dermatite irritativa de fraldas. 

Identificar os fatores que interferem na melhora da dermatite irritativa de 

fraldas não é uma tarefa muito fácil, uma vez que envolve fatores culturais, sociais e 

econômicos, principalmente quando se trata de uma comunidade carente, mas acredito 

que, a qualidade do atendimento e a postura profissional podem facilitar o 

relacionamento com a família e criar condições para ajudar as mães no cuidado 

adequado com o filho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                2 - OBJETIVOS 

 

 

 

 



 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Verificar o conhecimento e as ações de cuidado das mães na dermatite irritativa de 

fraldas do filho; 

• Identificar as condições do períneo da criança com dermatite irritativa de fraldas; 

• Verificar a adesão da mãe às condutas de enfermagem na dermatite irritativa de 

fraldas do filho; 

• Identificar as facilidades e dificuldades, referidas pela mãe, na execução das 

condutas de enfermagem prescritas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  3 - MÉTODOS 

 

 

 

 



 

 

3. MÉTODOS 
 

3.1. Tipo de Pesquisa 
 

É um estudo exploratório, descritivo, transversal, de campo, com 

abordagem quantitativa. Os estudos descritivos exploratórios coletam descrições 

detalhadas de variáveis existentes e buscam informações precisas sobre as 

características dos sujeitos de pesquisa, grupos, situações ou sobre a ocorrência de 

um fenômeno, particularmente quando se sabe pouco sobre o fenômeno 58. 

A pesquisa transversal é aquela em que todas as medições são feitas em 

um único momento, sem período de acompanhamento 59. 

Para Oliveira 60 a abordagem quantitativa é muito utilizada no 

desenvolvimento das pesquisas descritivas, na qual se procura descobrir e classificar 

a relação em variáveis, assim como na investigação da relação de causalidade entre 

fenômenos: causa e efeito.  

 

3.2. Campo da pesquisa 
 

Este estudo foi desenvolvido em uma Unidade de Saúde da Família 

localizada no Jardim Rosas, no município de Francisco Morato. 

Esta unidade, conta com uma equipe composta por um médico generalista, 

uma enfermeira pediatra, uma auxiliar de enfermagem, sete ACS’s, uma dentista e uma 

psicóloga, que assistem em média 1430 famílias cadastradas e visitadas mensalmente 

pelos ACS’s. 

O município tem uma população estimada em 170.586 mil habitantes, sendo 

que, 33.282 famílias são cadastradas nos Programas: PACS (Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde) e PSF (Programa Saúde da Família) 61. 

Tem-se um percentual de 48,15% dessa população que vive com uma renda 

mensal de um a três salários mínimos e, 11,0% com menos de um salário mínimo 62.  



 

 

Uma característica peculiar dessa comunidade é que são pessoas bastante 

tímidas, que na maioria das vezes pouco verbalizam o que pensam. Tal fato pode ser 

justificado pela questão educacional, pois neste município 22.662 das pessoas não tem 

instrução, 20.875 têm de cinco a sete anos de estudo e apenas 7.113 conseguiram 

concluir o ensino fundamental 61. 

Das famílias assistidas 65 clientes são diabéticos, 334 são hipertensos, 38 

mulheres são gestantes e 70 são crianças com até um ano de idade 63. Para estes 

grupos específicos são desenvolvidas atividades de acompanhamento periódico, 

visando promoção, prevenção e acompanhamento do estado de saúde. 

As crianças com até um ano de idade são consultadas, mensalmente, pelo 

médico ou pela enfermeira. O objetivo dessas consultas é acompanhar o crescimento e 

desenvolvimento, orientando a mãe sobre os cuidados infantis relacionados à 

higienização, alimentação/hidratação e vestuário.  

Quando por ventura a mãe falta na consulta da criança, recebe a visita do 

ACS para saber o porquê do não comparecimento e, nesse momento, a consulta é 

remarcada, de modo a garantir que a criança não fique sem a avaliação mensal. 

Para esta faixa etária, são formados grupos de “Cuidados Infantis”, sob 

responsabilidade da enfermeira, objetivando o desenvolvimento de ações voltadas ao 

incentivo do aleitamento materno exclusivo, alimentação, vestuário, vacinação, 

massagens para o bebê, que visa estimular o vínculo entre o binômio mãe/filho. 

A realização dessas ações é um trabalho de equipe onde cada profissional no 

desenvolvimento de suas atribuições, desempenha um papel relevante na atenção à 

saúde das famílias desta comunidade.   

 

3.3. População alvo 
 

Fizeram parte deste estudo mães e seus filhos, atendidos em consulta de 

enfermagem na unidade supra mencionada e que atenderam aos seguintes critérios de 

inclusão: 



 

 

• mães que tinham filhos com até um ano de idade com dermatite irritativa de fraldas; 

• mães e filhos que compareceram ao retorno da consulta de enfermagem; 

• mães que concordaram em participar da pesquisa e permitiram a participação do 

filho com dermatite irritativa de fraldas. 

Dentre as 70 crianças atendidas com até um ano de idade, 29 (41,4%) 

apresentaram dermatite irritativa de fraldas e vieram acompanhadas de suas 

respectivas mães, característica que definiu ser a mãe e não outro familiar sujeito da 

pesquisa. 

A população foi composta por 29 mães e 29 crianças. 

 

3.4. Coleta de Dados 
 

3.4.1. Instrumento de Coleta de Dados 
 
Para a coleta de dados foram elaborados dois instrumentos: Ficha de 

Registro dos Dados e Ficha de Registro da Visita domiciliária.  

O primeiro (Anexo A), utilizado na consulta inicial e na de retorno da criança, 

foi composto de cinco partes: parte I, onde constam as características sócio-

demográficas da mãe e do filho (idade, escolaridade, estado civil, profissão/ocupação, 

renda familiar, número de filhos, sexo e idade do filho com dermatite irritativa de 

fraldas); parte II, contendo as informações dos conhecimentos das mães (o que sabe 

sobre dermatite irritativa de fraldas e fonte de informação) e as ações de cuidado na 

dermatite irritativa de fraldas do filho (tipo de fralda utilizada na criança, higienização do 

períneo na troca das fraldas); parte III, condições do períneo da criança com dermatite 

irritativa de fraldas (consistência das fezes, condições de higiene do períneo, 

característica da dermatite irritativa de fraldas e o tempo da dermatite); parte IV, 

condutas de enfermagem prescritas para dermatite irritativa de fraldas; parte V: adesão 

às condutas de enfermagem prescritas. 

O segundo formulário (Anexo B), utilizado na visita domiciliária, contendo três 

partes: parte I, identificação da criança; parte II, informações sobre a realização das 



 

 

condutas prescritas (condutas prescritas e condutas realizadas); parte III, dificuldades e 

facilidades referidas pela mãe na execução das condutas de enfermagem prescritas. 

 

3.4.2. Procedimentos Éticos 
 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Guarulhos (CEP – UnG), atendendo à resolução 196/96 para pesquisa com seres 

humanos. Antes da coleta de dados a mãe assinou o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido autorizando a sua participação e a do filho nessa pesquisa (Anexo C). 

O projeto foi também encaminhado à Secretaria de Saúde, juntamente com 

uma solicitação formal para a autorização da pesquisa na instituição (Anexo D), sendo 

aprovado. 

 

3.4.3. Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Os dados foram coletados, nos meses de agosto e setembro de 2006, 

durante as consultas de enfermagem realizadas pela autora da pesquisa, e na visita 

domiciliária pelo ACS, que recebeu um treinamento, tendo em vista os objetivos 

deste estudo.  

Durante a consulta de enfermagem, da criança com dermatite irritativa de 

fraldas, a mãe e seu filho foram convidados a participar da pesquisa mediante a 

explanação dos objetivos e de outras informações complementares, quando solicitadas. 

A seguir, era apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e após a sua 

anuência foi aplicada a Ficha de Registro dos Dados (Anexo A) completada no retorno 

da mãe e criança (quinto dia).  

A visita domiciliária foi realizada no segundo dia após a consulta de 

enfermagem. A escolha desse dia foi baseada no protocolo da Unidade de Saúde, local 

deste estudo, levando em consideração que, neste protocolo, o retorno da criança com 

dermatite irritativa de fraldas é agendado para o quinto dia após a consulta, quando 

então a criança é reavaliada e dependendo das condições apresentadas são realizadas 



 

 

ou não novas orientações. Nesta visita, realizada pelo ACS, era verificado se a mãe 

estava executando ou não as condutas de enfermagem prescritas (Anexo B).  

A verificação da adesão das mães às condutas de enfermagem, foi feita 

mediante o confronto das condutas prescritas pela enfermeira e as realizadas pelas 

mães, com os dados obtidos no momento da visita domiciliária e confirmados na 

consulta de retorno. A adesão foi classificada em adesão total (a mãe realizou todas as 

condutas prescritas), adesão parcial (a mãe realizou pelo menos uma conduta) e não 

adesão (a mãe não realizou nenhuma conduta). 

Todas as mães retornaram no dia agendado para a consulta de retorno e 

estavam em casa no dia da visita domiciliária do ACS. A visita domiciliária do ACS não 

era previamente agendada, por ser a rotina do serviço, e nesta pesquisa o 

agendamento poderia, interferir nas ações de cuidado da mãe para com seu filho. 

A participação do ACS neste estudo representou sua inserção no 

atendimento à criança, despertou um maior interesse pelos problemas das crianças de 

sua área adstrita e, atendeu às exigências do Ministério da Saúde, que lhe atribui: 

“apoiar as orientações das mães ou responsáveis sobre os cuidados com recém-

nascidos” 63. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os resultados obtidos nesta investigação serão apresentados na seguinte ordem: 

 

4.1 – Características sócio-demográficas da mãe e do filho; 

 

4.2 - Conhecimentos e ações de cuidado das mães na dermatite irritativa de fraldas do 

filho; 

 

4.3 – Condições do períneo da criança com dermatite irritativa de fraldas; 

 

4.4 – Condutas de enfermagem prescritas para dermatite irritativa de fraldas; 

 

4.5 – Adesão às condutas de enfermagem prescritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

4.1. Características sócio-demográficas da mãe e do filho 
 
Tabela 1 - Distribuição das mães segundo faixa etária, escolaridade, estado civil, 
                 profissão, renda familiar, número de filhos. Francisco Morato – SP, 
                 2006. 

Variáveis Mães 
Faixa etária (N=29) N % 
                   15 ---------| 19 6 20,7 
                   19 ---------| 23 5 17,3 
                   23 ---------| 27 8 27,5 
                   27 ---------| 31 5 17,3 
                   31 ---------| 35 4 13,8 
                   > 35 1   3,4 
                     Min/max 15/41   
                      Média  24,2  
Total 29     100,0 
Escolaridade (N=29) N % 
                  Ens. Fund. Incompleto 12 41,3 
                  Ens. Fund. Completo 5 17,3 
                  Ens. Médio Incompleto 4 13,8 
                  Ens. Médio Completo 6 20,7 
                  Nenhuma 2   6,9 
Total 29      100,0 
Estado Civil (N=29) N % 
                  Consensual 14 48,2 
                  Casada 11 38,0 
                  Solteira 4 13,8 
Total 29      100,0 
Profissão/Ocupação  (N=29) N % 
                 Do Lar 25 86,4 
                 Vendedora 1   3,4 
                 Acabamento Gráfico 1   3,4 
                 Auxiliar Berçário 1   3,4 
                 Diarista 1   3,4 
Total 29      100,0 
Renda Familiar (N=29) N % 
           < salário mínimo 3 10,5 
                 1 salário mínimo  6 20,7 
                 2 salários Mínimos 12 41,3 
                 3 Salários Mínimos 8 27,5 
Total 29      100,0 
Número de Filhos (N =29) N % 
                 Um  11 38,0 
                 Dois a três  12 41,3 
                Quatro a cinco 6 20,7 
Total 29      100,0 



 

 

Nos dados apresentados na Tabela 1, constatou-se que a média de idade 

das 29 mães, participantes deste estudo, foi de 24,2 anos, variando entre 15 e 41 anos. 

A faixa etária predominante foi de 23 a 26 anos. Vale ressaltar o número expressivo de 

mães adolescentes (20,7%). 

Conforme a Tabela 1, no que se refere ao estado civil, 48,2% das mães 

vivem em união consensual e 38,0% são casadas. Das quatro mães solteiras, três são 

adolescentes e uma tem 32 anos de idade.  

Quanto à escolaridade das mães os dados mostram que 41,3% têm ensino 

fundamental incompleto e 31,1% completo. Duas mães eram analfabetas. Esses 

resultados são compatíveis com os dados apresentados pelo DATASUS 61 em relação 

ao município de Francisco Morato (1996) onde, 19,7% da população tem de cinco a 

sete anos de estudo e 21,3% não têm nenhuma instrução. 

A Tabela 1, ainda revela que a maioria das mães (86,4%) não trabalha (Do 

lar) e tem uma renda familiar de dois salários mínimos (41,3%). Essas variáveis 

evidenciam o nível sócio-econômico da população do estudo. 

Em relação ao número de filhos, 38,0% das mães possuem um filho e 41,3% 

de dois a três. A Unidade de Saúde, onde foi realizado o estudo, mantêm um Programa 

de Planejamento Familiar, freqüentado por uma grande parcela da comunidade, 

incluindo todas as mães participantes deste estudo; situação que pode explicar o 

número reduzido de filhos.  

Nos últimos anos, o Programa de Planejamento Familiar, no Brasil, vem se 

tornando uma realidade que permite ao casal escolher seu método anticoncepcional 64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 2 - Distribuição das crianças com dermatite irritativa de fraldas, segundo 
                  a idade e o sexo. Francisco Morato - SP, 2006. 
 
  N = 29 

Sexo Idade da criança 
(meses) Masculino Feminino 

Total 

 N % N % N   % 
0 ----------| 3 10 34,5 8 27,8 18   62,1
3 ----------| 6 3 10,3 1   3,4 4   13,8
6 ----------| 9 1   3,4 2   6,9 3   10,3
9 ----------| 12 3 10,3 1   3,4 4   13,8
Total 17 58,5 12 41,5 29 100,0

 

Na Tabela 2, verifica-se que a incidência de dermatite irritativa de fraldas foi 

maior nas crianças de zero a três meses de idade (62,1%), com predomínio no sexo 

masculino (34,5%). Com relação aos dados encontrados, sobre a incidência de 

dermatite, existe concordância com a literatura sobre esta questão. Segundo alguns 

autores essa dermatite é um problema comum em crianças de zero a dois anos de 

idade 29,33, com predominância maior por volta dos 2  aos 4 meses 18.

Quanto à predominância, da dermatite irritativa de fraldas, no sexo masculino 

(58,5%) não foram encontrados dados comparativos na literatura. Isto pode refletir não 

especificamente numa característica relacionada à dermatite, mas às crianças deste 

estudo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Conhecimentos e ações de cuidado das mães na dermatite irritativa de 
fraldas do filho 
 
Tabela 3 - Distribuição das mães, segundo o conhecimento sobre dermatite 
                 irritativa de fraldas. Francisco Morato - SP, 2006. 
 
                                                                                                        N=29 
 Mães 

Conhecimentos - Categorias N % 

 - Conhecimentos das causas da dermatite irritativa de fraldas   

Demora na troca da fralda 4     13,8 

Ação das fezes e urina 2       6,9 

Fraldas, lenços ou produtos inadequados. 1     3,4 

- Conhecimento das ações de cuidado   

Saber cuidar adequadamente 2     6,9 

Limpar com água e sabão 1     3,4 

Limpar a região e passar pomada 1     3,4 

Usar amido de milho no períneo 1     3,4 

- Nenhum conhecimento 17   58,8 

Total 29 100,0 

 

A maioria das mães (58,8%) não possui conhecimentos a respeito da 

dermatite irritativa de fraldas. Entretanto, algumas delas referiram ter conhecimento 

sobre causas e ações de cuidado, sendo que 13,8% apontaram a demora na troca da 

fralda e 6,9% a ação das fezes e urina, como fatores para a causa da dermatite irritativa 

de fraldas. Geralmente a ação das fezes e urina e a demora na troca da fralda estão 

incluídas como causas dessa dermatite 22,29,37.  

Em relação às ações de cuidado, apenas algumas mães mostraram 

conhecimento, sendo que 6,9% disseram que deve-se cuidar adequadamente, apenas 

uma citou a limpeza com água e sabão, outra citou o uso de pomada e uma outra o uso 

de amido de milho no local. As características sócio-demográficas das mães, 

apresentadas na Tabela 1 podem estar relacionadas com essa falta de conhecimento. 



 

 

No Programa de Puericultura, dessa Unidade de Saúde da Família de 

Francisco Morato, as mães que comparecem com os seus filhos para consulta de 

enfermagem, demonstram pouco conhecimento sobre o cuidado com a criança e as 

informações que elas dão, a respeito dos problemas de saúde do filho, são limitadas a 

poucas palavras. Neste estudo essa situação se repetiu, ou seja, quando as mães eram 

indagadas sobre o cuidado com o filho apresentaram apenas uma resposta, mesmo 

tendo espaço aberto para falarem o que quisessem. Essa situação pode explicar o 

número reduzido de respostas apresentadas pelas mães (uma única resposta) não 

apenas na Tabela 3, mas também nos resultados apresentados nas próximas tabelas. 

 
Tabela 4- Distribuição das mães, segundo as fontes de informação. Francisco 
                 Morato - SP, 2006.  
                                                                                                                  N=12 
 Mães 
Fontes de Informação  N % 

Familiares 

Colegas de Trabalho 

Profissionais de Saúde 

Não Sabe 

  7 

  2  

  2 

  1 

58,3 

16,7 

16,7 

  8,3 

Total 12               100,0 

* 17 mães não foram incluídas nesta tabela por referir não ter conhecimento 

Das 12 mães que referiram algum conhecimento sobre a dermatite irritativa 

de fraldas, 7 (58,3%) mencionaram os familiares como fonte de informação. No que se 

refere às informações recebidas pelos profissionais de saúde a participação foi muito 

baixa (16,7%). 

Estudo realizado por Sabatés, Borba 65, no contexto hospitalar, sobre 

informações recebidas pelos pais durante a hospitalização do filho, detectou que as 

enfermeiras dão poucas informações e consideram que fornecer informações aos pais a 

respeito das condições de saúde do filho é uma ação que deve ser incorporada na 

prática do cotidiano da enfermagem e que a enfermeira precisa ter competência para 

exercer essa atividade.  



 

 

Independente do contexto onde o profissional de saúde ofereça orientações 

às mães, estas orientações devem ser validadas sempre, de modo a perceber se estão 

sendo absorvidas pela mesma. 

 
Tabela 5 - Distribuição das mães, segundo o tipo de fralda utilizada no filho com 
                 dermatite irritativa de fraldas. Francisco Morato – SP, 2006. 
  
                                                                                                                    N = 29 
 Mães 

Tipo de fralda utilizada no filho N % 

Descartável 27 93,1 

Tecido 2   6,9 

Total 29                100,0 

 

Observa-se na Tabela 5, que a maioria das mães (93,1%) optou pela fralda 

descartável para o uso no seu filho. A fralda de tecido foi referida apenas por duas 

mães (6,9%). As mães justificam o uso da fralda descartável pela facilidade do uso, 

economia de tempo e por não terem que lavar fraldas. 

A fralda descartável possui material absorvente gelatinoso que tem maior 

poder de absorção, diminuindo a umidade da pele e provocando menos dermatite do 

que as fraldas de tecido. O gel absorvente mantém o pH próximo do normal, permite 

menor crescimento de microorganismos e impede a mistura de fezes e urina, levando à 

diminuição da atividade nas enzimas irritantes produzidas por essas eliminações na 

pele do bebê 37. Estas fraldas são mais toleráveis que as de pano e mantém o bebê 

mais seco 31. 

O uso de fralda descartável tem reduzido o número de crianças com afecção 

nesta área 27. No entanto, devido ao efeito oclusivo, não consegue eliminar o contato 

pele/fezes 16, o que explica a presença de dermatite irritativa de fraldas, também, em 

crianças que usam fralda descartável. 

Por outro lado, sabe-se que o custo da fralda descartável é maior que a de 

tecido. Comparando esses dados com os da Tabela 1, verifica-se que a condição 



 

 

econômica das mães não é favorável à compra de fraldas descartáveis, e isso pode 

levar a aquisição de fraldas de baixa qualidade que, na maioria das vezes, são 

fabricadas com material pouco absorvente, o que foi constatado pelo relato das próprias 

mães que referiram comprar fraldas descartáveis de origem desconhecida, devido ao 

menor custo. 

Quanto ao uso da fralda de tecido, são necessários alguns cuidados, uma 

vez que, os produtos que compõe os sabões utilizados na lavagem são agressivos à 

pele da criança e podem contribuir para o aparecimento da dermatite irritativa de 

fraldas. Para minimizar essa condição, recomenda-se o uso de sabão neutro na 

lavagem e no enxágüe o uso de vinagre, considerado uma boa indicação como 

antimicrobiano 33,37,66. 

 
Tabela 6- Distribuição das mães, segundo a ação de cuidado realizado nas trocas 
                de fraldas do filho com dermatite irritativa de fraldas. Francisco Morato - 
                SP, 2006. 
                                       
                                                                                                                N = 29 
 Mães 
Ação de cuidado realizado nas trocas de fraldas N % 

Higiene do períneo com lenço umedecido 17         58,7 

Higiene do períneo com água 8         27,6 

Aplicação de pomada no períneo 2       6,9 

Aplicação de talco no períneo 1       3,4 

Aplicação de amido de milho no períneo 1       3,4 

Total 29       100,0 

 

Em relação às ações de cuidado realizado, 58,7% das mães usavam lenço 

umedecido na higiene do períneo durante as trocas de fraldas do filho, 27,6% apenas 

água, 6,9% aplicavam pomada e 3,4% talco ou amido de milho. As mães referiram que 

ao decidirem usar um determinado produto durante a higienização do bebê, optam pelo 

que já conhecem ou usaram nos outros filhos, ou então seguem a indicação de um 

familiar ou de amigas. 



 

 

Embora seja bastante usual a utilização de lenço umedecido durante a 

higienização do bebê, esta é uma medida nem sempre recomendada 21. A higiene local 

somente com água é a mais indicada 16, 67. 

Comparando esses resultados com os apresentados na Tabela 3, observa-se 

que apesar de 58,8% das mães terem referido nenhum conhecimento a respeito da 

dermatite irritativa de fraldas, todas apontaram algum tipo de ação de cuidado realizado 

durante a troca de fraldas do filho. 

Neste sentido, a ação do cuidado pode ser considerada uma atividade de 

atenção para com o outro, para com suas necessidades singulares e acontece de 

acordo com o sentido que o cuidado tem, muitas vezes, está relacionado com o 

contexto sócio-econômico em que os envolvidos estão inseridos 68. 

 
4.3. Condições do períneo da criança com dermatite irritativa de fraldas 
 
Tabela 7 - Consistência das fezes da criança com dermatite irritativa de fraldas.  
                  Francisco Morato - SP, 2006. 
                                                                                                                      N = 29 
 Crianças  
Consistência das Fezes N % 

Pastosas 25 86,2 

Endurecidas 2   6,9 

Semi-líquidas 2   6,9 

Total 29                100,0 

 

Segundo relato das mães, a maioria das crianças 25(86,2%) apresentava 

fezes de consistência pastosa, característica normal na criança durante o primeiro ano 

de vida 69. As fezes são consideradas o elemento principal envolvido na gênese do 

eritema de fraldas, em que as enzimas lipolíticas e proteolíticas agem como fatores 

desencadeantes 16. 

A ocorrência de fezes semi-líquidas foi constatada em apenas 6,9% das 

crianças. Sabe-se que quando a dermatite irritativa de fraldas tem como fator associado 

uma síndrome diarréica, o quadro tem rápida evolução e é mais acentuado 70. 



 

 

Tabela 8 – Distribuição das crianças, segundo as condições de higiene na região 
                  das fraldas. Francisco Morato - SP, 2006. 
                                                                                                                N=29 

Crianças 
Condições da higiene na região das fraldas 

N         % 

Presença de restos de Fezes/ Urina 11 37,9 

Presença de restos de pomada 8 27,6 

Presença de amido de milho 4 13,8 

Presença de restos de talco 2   6,9 

Presença de cabelo aderido à pele 2   6,9 

Higiene adequada 2   6,9 

Total 29     100,0 

 

Verifica-se que entre as crianças portadoras de dermatite irritativa de fraldas, 

37,9% das crianças apresentaram restos de fezes e a pele molhada pela urina, 27,6% 

restos de pomada, 13,8% amido de milho, 6,9% cabelo aderido à pele e somente em 

6,9% das crianças foi observado uma higiene adequada. 

A Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras 37 em sua campanha sobre 

a dermatite irritativa de fraldas orienta que a não retirada completa de resíduos de fezes 

e urina, bem como a demora em proceder a troca da fralda, mantendo a pele do bebê 

em contato prolongado com as eliminações, leva a maceração da pele, aumento do 

crescimento de microorganismos e alteração no pH da pele, fatos que contribuem no 

desenvolvimento da dermatite.  

Uma higienização freqüente, bem feita, mas não excessiva nem agressiva e a 

troca de fraldas após as evacuações são cuidados fundamentais para a prevenção e o 

controle da dermatite de fraldas 26, 70, 71, 72. 

Sendo assim, considero papel do profissional orientar a mãe nos cuidados de 

higiene adequados na região das fraldas do filho, respeitando os conhecimentos que 

ela já adquiriu ou assimilou na sua cultura. 

 



 

 

Tabela 9 - Distribuição das crianças com dermatite irritativa de fraldas, segundo a 

                 característica da dermatite. Francisco Morato - SP, 2006. 

                                                                                                                   N = 29 

  Crianças 
Característica da dermatite irritativa de fraldas N % 

Hiperemia e descamação * 24 82,8 

Lesões ulcerativas * 4  13,8 

Lesões eritematosas* 1    3,4 

Total 29       100,0 

* a identificação das características da dermatite irritativa de fraldas foi realizada durante a 

consulta de enfermagem. 

 

Neste estudo, a maioria das crianças (82,8%) apresentou dermatite irritativa 

de fraldas com hiperemia e descamação, algumas, (13,8%) tiveram lesões ulcerativas e 

apenas uma apresentou lesões eritematosas.  

A dermatite irritativa de fraldas, popularmente chamada de assadura, é uma 

dermatite de contato por irritante primário de caráter multifatorial na região da fralda, 

cuja intensidade varia de leve a grave. Manifesta-se com quadro inicial de hiperemia e 

descamação, podendo evoluir com lesões ulcerativas ou eritematosas; alterações 

cutâneas que favorecem o crescimento de Cândida albicans e em casos mais graves 

de Staphylococcus aureus 25,70. 

Na minha prática profissional a incidência maior é a dermatite com  

característica de hiperemia e descamação, porém o que acontece rotineiramente é que 

muitas evoluem para lesões ulcerativas, principalmente quando a mãe demora a 

procurar o atendimento à criança e iniciar os cuidados pertinentes. 

No nosso serviço, para evitar que a dermatite da criança evolua para uma 

forma mais severa a criança é atendida no mesmo dia  que a mãe comparece com o 

filho na unidade de saúde para consulta. Neste primeiro atendimento, as mães são 

orientadas que se antes da data agendada para a consulta de retorno, a dermatite da 

criança piorar ou não melhorar deve procurar o serviço para que a criança seja avaliada 



 

 

e as condutas pertinentes sejam tomadas. Nos casos graves de dermatite, se a mãe 

não retornar na data agendada é realizada uma visita domiciliaria para verificar as 

condições do períneo da criança e o motivo do não comparecimento. 

 
Tabela 10 – Distribuição das crianças, segundo o tempo da presença de dermatite 
                     irritativa de fraldas. Francisco Morato - SP, 2006. 
  
                                                                                                                        N = 29 

Crianças  
Tempo da presença da dermatite (em dias) N % 

1 ---------| 5 14   48,2 

5 ---------| 10 5   17,3 

10 -------| 15 2     6,9 

15 -------| 20 3            10,3 

Mais de 20 dias 5            17,3 

Total 29          100,0 

 

Em relação ao tempo da presença da dermatite irritativa de fraldas 48,2% das 

crianças tiveram o processo iniciado entre um e quatro dias antes da consulta de 

enfermagem. Um total de 17,3% estava com dermatite por um período de cinco a nove 

dias e 17,3% entre 10 e 19 dias. Ressalta-se que em 17,3% das crianças a dermatite já 

havia iniciado 20 dias antes da consulta de enfermagem. 

Nas crianças com mais de 20 dias com dermatite irritativa de fraldas as mães 

referiram ter utilizado várias alternativas para resolver o problema, sem sucesso, não 

pareciam preocupadas, ao contrário, diziam que era um problema comum em crianças, 

e que um “dia passa”. 

Apesar de ser um problema comum, tenho constatado que é uma afecção de 

muita incidência e reincidência. Estudo anterior relata que a “patologia com maior 

prevalência no atendimento de enfermagem era a dermatite de fralda” 73. 

As mães que mostraram preocupação com a ocorrência da dermatite irritativa 

de fraldas no filho foram aquelas em que a criança apresentava menos tempo de 



 

 

dermatite. Estas manifestaram sentimento de culpa, achando que a inexperiência ou 

pressa para cumprir as tarefas diárias, faziam com que prestassem cuidados 

insatisfatórios ao bebê.   

 

4.4. Condutas de enfermagem prescritas para dermatite irritativa de fraldas 

Tabela 11 – Distribuição das condutas de enfermagem segundo a característica 
                    da dermatite na criança. Francisco Morato - SP, 2006.  
 
                                                                                                                               N=29

Característica da dermatite nas crianças  
 

Condutas de 
enfermagem 

Hiperemia e 
descamação 

N=24 
N               % 

Lesões ulcerativas 
 

N=4 
N                 % 

Lesões eritematosas 
 

N=1 
N                 % 

Lavar o local com água 
morna 
 

 
  24          100,0 

       
       4                100,0 

         
         1                    100,0 

Suspender o uso de 
lenço umedecido 
 

 
  15            62,5 

 
       1                  25,0 

 
         1                    100,0 

Troca mais freqüente 
das fraldas 
 

 
  12            50,0 

 
       4                100,0 

 
         1                    100,0 

Encaminhamento 
médico 
 

  11            45,8        4                100,0          1                    100,0 

Helioterapia 
 

   9             37,5         1                 25,0          -                          -  

Lavar a fralda com 
sabão neutro 

 
   1              4,2 

       
         -                    - 

      
         -                          - 

 

Em relação às condutas prescritas na consulta de enfermagem, a Tabela 11 

mostra que para todas as crianças foi indicado “lavar o local com água morna nas 

trocas de fraldas” considerado um fator fundamental tanto para o tratamento como para 

a prevenção da dermatite irritativa de fraldas 16”.  

Comparando esse resultado com o da Tabela 6, a higiene do períneo com 

água foi a ação de cuidado também relatada por 27,6% das mães. A higiene da região 

das fraldas com água morna ajuda a manter a pele limpa, livre de sujidades, presentes 

na maioria das crianças no momento da consulta de enfermagem (Tabela 8).  



 

 

A prática do uso do lenço umedecido presente em 58,7% das mães (Tabela 

6), foi suspensa na prescrição de enfermagem de 62,5% das crianças com hiperemia e 

descamação, de uma criança com lesão ulcerativa e outra com lesão eritematosa. 

Sobre o uso de lenços úmidos sabe-se que são irritantes e devem ser evitados 21. 

As trocas freqüentes de fraldas foi uma conduta prescrita para 50,0% das 

crianças com hiperemia e descamação, 100,0% crianças com lesões ulcerativas e para 

a única criança com lesão eritematosa. Essa é uma medida bastante recomendada na 

literatura 17,20,21,70,72. 

Helioterapia, (do grego Hélios - sol) é o banho de sol, prescrito para 37,5% 

das crianças com hiperemia e descamação e para uma das crianças com lesão 

ulcerativa. É uma medida muito útil e deve ser aplicada, aproximadamente por 15 

minutos, na área perineal das crianças afetadas pela dermatite irritativa de fraldas, tanto 

na prevenção quanto no tratamento 33,37,74. 

Quando a dermatite irritativa de fraldas com hiperemia envolve graus mais 

severos, lesões ulcerativas ou eritematosas, deve ser solicitada uma avaliação médica 
57,67,74, conduta prescrita para 45,8% das crianças com hiperemia e descamação e para 

a totalidade de crianças com lesões ulcerativas e lesões eritematosas.  

O uso de sabão neutro foi prescrito para a lavagem das fraldas de tecido, 

uma vez que os sabões líquidos ou em pedra contem substâncias irritantes 17,20. 

As condutas de enfermagem prescritas foram baseadas no protocolo de 

atendimento de enfermagem da saúde da criança 57, respaldadas na literatura e 

compatíveis com a situação sócio-econômica da população alvo. 

Neste contexto, pode-se afirmar que não são necessários muitos recursos 

financeiros para a melhora da dermatite irritativa de fraldas, o mais importante é  

conscientizar a mãe que a higiene da região das fraldas com água morna, a 

helioterapia e trocas mais freqüentes das fraldas são medidas eficientes que promovem 

a melhora e podem impedir a piora do quadro. 



 

 

O encaminhamento médico foi feito para 45,8% das crianças que 

apresentaram hiperemia grave e para todas as crianças com lesões ulcerativas ou 

eritematosas, que precisaram de complementação medicamentosa.  

A literatura recomenda o tratamento medicamentoso devido à freqüente 

associação da dermatite de fraldas com C. Albicans indicando o uso de antifúngicos 

tópicos, e na presença de infecção secundária a antibioticoterapia tópica. Nos casos 

rebeldes ao tratamento pode ser necessário o uso de corticosteróide tópico por tempo 

limitado 16.  

 

4.5. Adesão às condutas de enfermagem prescritas 

Tabela 12 – Distribuição das mães, segundo a adesão às condutas de enfermagem 
                     prescritas. Francisco Morato - SP, 2006. 
                                                                                                                 N=29 
 Mães 

Adesão às Condutas N % 

Adesão Total 19 65,6 

Adesão Parcial 5 17,2 

Não adesão 5 17,2 

Total 29          100,0 

 
Verifica-se na Tabela 12, que a maioria das mães (65,6%) aderiu a todas as 

condutas de enfermagem. No entanto, 17,2% realizaram parte das ações de cuidado 

prescritas, e sua adesão foi considerada parcial. A não adesão foi registrada em 17,2% 

das mães.  

O conceito de adesão varia entre diversos autores, mas de forma geral, é 

compreendido como a utilização de medicamentos ou outros procedimentos prescritos, 

em pelo menos 80% de seu total 7. 

Nesta investigação 65,6% das mães tiveram uma adesão de 100%, resultado 

que pode ser considerado satisfatório levando em consideração os percentuais de 

pesquisas as quais apontam para uma não adesão ou adesão parcial entre 30% e 70% 
75. 



 

 

Segundo Kurita; Pimenta 75 “A não adesão pode resultar em progressão da 

doença, piora da qualidade de vida, ônus econômico ao indivíduo e ao serviço de saúde 

e está relacionada às características da doença, do tratamento, dos profissionais 

envolvidos e do perfil psicocultural dos doentes”. 

Não foram encontrados, na literatura, estudos similares que possibilitassem a 

comparação e discussão desses resultados, entretanto, há outros estudos, com 

pacientes pediátricos, sobre o percentual de adesão às terapêuticas medicamentosas 

ou orientações e suas relações causais, que mostram resultados relativamente 

elevados de não adesão. 

No trabalho de Pessoa, Balikjian, Frittella, Nascimento, Ribeiro 12, a não 

adesão, da maioria das crianças (82,6%), à prescrição de medicamentos, após 

atendimento em pronto socorro, estava relacionada principalmente à questão 

econômica. Os mesmos autores comentam que em 43,3% dessas crianças o 

tratamento era de curta duração, e consideram este resultado como um importante 

fracasso terapêutico. 

Estudo, sobre a avaliação do nível de compreensão da prescrição pediátrica 

pela mãe ou acompanhante, e os possíveis fatores causais da não adesão, detectou 

baixo nível socioeconômico da mãe ou responsável como um dos fatores relacionados 
11.  

Neste sentido, os resultados da Tabela 1 apontam também para uma 

população com um nível socioeconômico baixo, o que pode ter contribuído para a 

obtenção dos percentuais de adesão e não adesão deste estudo. 

Ainda, Leite e Vasconcelos 7, indicam que certas atitudes como linguagem, 

tempo dispensado para a consulta, atendimento acolhedor, respeito com as 

verbalizações e questionamentos dos pacientes e motivação para o cumprimento da 

terapia são fatores importantes para a adesão. 

Da mesma forma a adesão é facilitada quando a mãe compreende que a 

conduta indicada representa a melhor e mais segura opção encontrada para o 

tratamento da criança, o que permitirá sua decisão 12. 



 

 

A adesão também foi objeto de uma revisão da literatura, a partir da qual os 

autores acrescentam que o profissional de saúde influencia na adesão na medida em 

que atingir o universo cultural do paciente e estabelecer com este comunicação e 

relacionamento efetivo 7.  

Compartilho dos comentários destes autores, pois na minha prática cotidiana 

da consulta de enfermagem pediátrica, procuro estabelecer um clima de compreensão 

e disponibilizar tempo para o diálogo com as mães.  

A minha inquietação inicial, despertada pela experiência empírica, levantou a 

hipótese de que a não adesão da mãe às condutas de enfermagem poderia ser uma 

das causas da não melhora da dermatite irritativa de fraldas na criança, entretanto os 

resultados deste estudo mostraram que 65,6% das mães aderiram às condutas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 1 - Características da dermatite irritativa de fraldas e a adesão das mães 
                   às condutas de enfermagem. Francisco Morato, SP, 2006. 
 

 

 Crianças Características da 
dermatite nas crianças 

N % 

 
Adesão 

N % 

Total 14 58,4 

Parcial 5 20,8 
Hiperemia/descamação  24 82,8 

Não Adesão 5 20,8 

Total 1     100,0 

Parcial - - Lesões eruptativas 1  3,4 

Não Adesão - - 

Total 4     100,0 

Parcial - - Lesões eritematosas 4 13,8 

Não Adesão - - 

 

Quadro 1, ilustra melhor os resultados obtidos sobre a adesão e não adesão 

às condutas de enfermagem e associa as características da dermatite irritativa de 

fraldas com a adesão. É importante ressaltar que as cinco mães, que não aderiram às 

condutas, são mães de filhos que apresentaram dermatite com característica de 

hiperemia e descamação. 

 

 

 



 

 

Tabela 13 - Distribuição das mães, segundo os motivos para a não adesão às 
                   condutas de enfermagem prescritas. Francisco Morato – SP, 2006. 
 
                                                                                                                           N = 5 

 Mães 
Motivos para a não adesão N % 

Falta de recursos financeiros 3 60,0 
Interferência familiar 1 20,0 
Afazeres domésticos 1 20,0 
Total 5          100,0 
 

As cinco mães que não aderiram às condutas de enfermagem apresentaram 

como justificativa: a falta de recursos financeiros (60,0%); a interferência familiar 

(20,0%) e os afazeres domésticos (20,0%). Esta última mãe referiu não dispor de muito 

tempo para cuidar da criança.  

A falta de recursos financeiros é apontada por alguns autores como uma das 

principais causas para a não adesão às prescrições 11,12, já citados na discussão da 

Tabela 12. 

A análise das condutas de enfermagem, apresentadas no Quadro 2, permite destacar 

que entre as condutas prescritas pela enfermeira e não realizadas pela mãe, estão 

aquelas que recomendam as trocas freqüentes de fraldas tão logo fiquem molhadas e 

uso de sabão neutro na lavagem das fraldas de tecido, que certamente implicam em 

maior consumo de fraldas e de produtos menos usuais e portanto, respondem por um 

ônus financeiro maior em uma população de escassos recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 2: Característica da dermatite irritativa de fraldas, condutas prescritas pela 
enfermeira e condutas realizadas pelas mães. Francisco Morato – SP, 
2006. 

Conduta 
Realizada 

Mãe Característica 
da Dermatite 

Conduta Prescrita 

Sim Não 
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  
- Suspender o uso de lenço umedecido; X  
- Troca mais freqüente das fraldas; X  

01 eritematosa 

- Avaliação médica. X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  
- Troca mais freqüente das fraldas; X  
- Expor a área afetada ao sol (15 min. ao dia); X  

02 ulcerativa 

- Avaliação médica. X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas;  X 
- Troca mais freqüente das fraldas;  X 

03 Hiperemia e 
descamação 

- Expor a área afetada ao sol (15 min. ao dia);  X 
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  04 Hiperemia e 

descamação - Suspender o uso de lenço umedecido; X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas;  X 
- Troca mais freqüente das fraldas;  X 

05 Hiperemia e 
descamação 

- Avaliação médica. X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  
- Suspender o uso de lenço umedecido; X  
- Expor a área afetada ao sol (15 min. ao dia);  X 

06 Hiperemia e 
descamação 

- Avaliação médica. X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  
- Suspender o uso de lenço umedecido; X  
- Expor a área afetada ao sol (15 min. ao dia); X  

07 Hiperemia e 
descamação 

- Avaliação médica. X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  08 Hiperemia e 

descamação - Expor a área afetada ao sol (15 min. ao dia); X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas;  X 
- Troca mais freqüente das fraldas;  X 

09 Hiperemia e 
descamação 

- Lavar fraldas de tecido com sabão neutro ou de coco.   X 
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  
- Troca mais freqüente das fraldas; X  

10 ulcerativa 

- Avaliação médica. X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  11 Hiperemia e 

descamação - Suspender o uso de lenço umedecido; X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  12 Hiperemia e 

descamação - Suspender o uso de lenço umedecido; X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  
- Troca mais freqüente das fraldas; X  

13 ulcerativa 

- Avaliação médica. X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  
- Suspender o uso de lenço umedecido; X  

14 
 
 

Hiperemia e 
descamação 

- Expor a área afetada ao sol (15 min. ao dia); X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  
- Expor a área afetada ao sol (15 min. ao dia); X  

15 Hiperemia e 
descamação 

- Avaliação médica. X  
16 Hiperemia e - Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  



 

 

 descamação - Troca mais freqüente das fraldas; X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  
- Troca mais freqüente das fraldas; X  

17 Hiperemia e 
descamação 

- Avaliação médica. X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  
- Troca mais freqüente das fraldas; X  
- Suspender o uso de lenço umedecido; X  

18 Hiperemia e 
descamação 

- Avaliação médica. X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  19 Hiperemia e 

descamação - Troca mais freqüente das fraldas; X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  
- Troca mais freqüente das fraldas; X  
- Suspender o uso de lenço umedecido; X  

20 ulcerativa 

- Avaliação médica. X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  
- Suspender o uso de lenço umedecido;  X 

21 Hiperemia e 
descamação 

- Avaliação médica. X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas;  X 
- Suspender o uso de lenço umedecido;  X 

22 Hiperemia e 
descamação 

- Expor a área afetada ao sol (15 min. ao dia);  X 
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  
- Troca mais freqüente das fraldas; X  
- Expor a área afetada ao sol (15 min. ao dia);  X 

23 Hiperemia e 
descamação 

- Avaliação médica. X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  
- Troca mais freqüente das fraldas; X  
- Suspender o uso de lenço umedecido; X  

24 Hiperemia e 
descamação 

- Avaliação médica. X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  
- Troca mais freqüente das fraldas; X  

25 Hiperemia e 
descamação 

- Suspender o uso de lenço umedecido;  X 
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas;  X 
- Troca mais freqüente das fraldas; X  
- Suspender o uso de lenço umedecido;  X 

26 Hiperemia e 
descamação 

- Avaliação médica. X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  
- Troca mais freqüente das fraldas; X  

27 Hiperemia e 
descamação 

- Suspender o uso de lenço umedecido; X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas; X  
- Suspender o uso de lenço umedecido; X  

28 Hiperemia e 
descamação 

- Expor a área afetada ao sol (15 min. ao dia); X  
- Lavar o local com água morna a cada troca de fraldas;  X 
- Suspender o uso de lenço umedecido;  X 

29 Hiperemia e 
descamação 

- Avaliação médica. X  
 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 14 – Distribuição das mães, segundo a facilidade na execução da conduta de 
enfermagem prescrita, referida na visita domiciliária do Agente 
Comunitário de Saúde. Francisco Morato - SP, 2006. 

                                                                                                                            N=27 
Mães  

Facilidade na execução da conduta prescrita N % 

Conduta fácil de ser realizada 13 48,2 

Fácil devido à clareza na orientação da enfermeira 12 44,4 

Fácil por ter os produtos em casa 1   3,7 

Não informado 1   3,7 

Total  27*    100,0 

* Duas mães foram excluídas por ter apresentado a facilidade da prescrição médica. 
 

A Tabela 14 mostra que “conduta fácil de ser realizada” (48,2%) e a “clareza 

na orientação da enfermeira” (44,4%) foram fatores facilitadores da adesão às condutas 

prescritas pela enfermeira. Para uma das mães, ter em casa os produtos necessários 

para executar a conduta, foi uma condição facilitadora. Esses resultados têm relação 

como os dados da Tabela 11, que apresenta as condutas prescritas pela enfermeira, 

tornando evidentes as ações de cuidado simples, que não carecem de recursos 

especiais para a sua execução, portanto fáceis de serem realizadas. 

Segundo Sano 11 o sucesso do tratamento depende integralmente de uma 

correta compreensão e execução da “receita” e para que uma ação de cuidado seja 

devidamente realizada pela mãe, a explicação deve ser adequada ao nível cultural.  
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5. CONCLUSÕES 
 
A análise dos resultados deste estudo realizado entre mães e seus filhos, 

portadores de dermatite irritativa de fraldas, atendidos em uma Unidade de Saúde da 

Família permitiu concluir: 

 

Em relação ao conhecimento e as ações de cuidado da mãe na dermatite 
irritativa de fraldas do filho: 

- a maioria das mães não tem conhecimento sobre a dermatite irritativa de 

fraldas (58,8%); 

- quanto às ações de cuidado com a dermatite do filho 93,1% das mães 

optaram pelo uso da fralda descartável e 58,7% usavam lenço umedecido na higiene do 

períneo durante a troca das fraldas. 

 

Em relação às condições do períneo da criança com dermatite irritativa 
de fraldas: 

- 86,2% das crianças apresentavam fezes de consistência pastosa; 

- 37,9% apresentaram restos de fezes e a pele molhada pela urina, 27,6% 

restos de pomada, 13,8% amido de milho, 6,9% cabelo aderido à pele e em 6,9% das 

crianças foi observado uma higiene adequada; 

- a maioria das crianças apresentou dermatite irritativa de fraldas com 

hiperemia e descamação (82,8%), 13,8% tiveram lesões ulcerativas e uma apresentou 

lesões eritematosas;  

- 48,2% tiveram a dermatite irritativa de fraldas iniciada entre o primeiro e o 

quarto dia antes da consulta de enfermagem, 17,3% estavam com dermatite por um 

período de cinco a nove dias e 17,3% entre 10 e 19 dias. 

 

 



 

 

Em relação à adesão das mães às condutas de enfermagem prescritas: 

- 65,6% das mães aderiram a todas as condutas de enfermagem, 17,2% 

apresentaram uma adesão parcial e a não adesão foi verificada em 17,2%; 

- das mães que não aderiram às condutas de enfermagem 60,0% foi devido à 

falta de recursos financeiros, 20,0% a interferência familiar e as outras 20,0% devido 

aos afazeres domésticos.  

 

Em relação às facilidades e dificuldades das mães na execução das 
condutas de enfermagem prescritas: 

- 60,0% das cinco mães que não aderiram às condutas de enfermagem 

apresentaram como justificativa: a falta de recursos financeiros; 20,0% referiram a 

interferência familiar e 20,0% os afazeres domésticos; 

  - 48,2% das mães referiram como fator facilitador a “conduta fácil de ser 

realizada” e 44,4% a “clareza na orientação da enfermeira”.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo foi dificultado devido à escassez na literatura de estudos 

comparativos, que pudessem servir como base para a discussão dos seus resultados. 

Acredito que ao discutir a adesão em saúde é necessário conhecer o mundo 

no qual o objeto de estudo está inserido, pois a adesão só pode acontecer se tomarmos 

conhecimento de quem e para quem estamos indicando uma conduta. 

A adesão pode ser concretizada quando estabelecemos com o outro um 

vínculo, um relacionamento de respeito e de compreensão, onde o fator cultural e 

sócio-econômico é considerado. 

Muitas vezes, as mães apresentam-se ao profissional com insegurança, 

medo e desconhecimento dos cuidados com o filho e, quando encontram no 

profissional de saúde a figura acolhedora e compreensiva, conseguem sentir-se mais à 

vontade para expor seus sentimentos, o que pode facilitar a adesão às orientações 

sobre o cuidado adequado do filho. 

Penso que, quando o profissional está preocupado com o bem estar da 

criança, pode contribuir para que a mãe atribua mais qualidade nos cuidados oferecidos 

à criança, em especial, no caso da dermatite irritativa de fraldas, tão freqüente nas 

crianças com até um ano de idade. 

Mais importante do que prescrever condutas para o cuidado com a dermatite 

irritativa de fraldas é a orientação da mãe nas ações de cuidados preventivos da 

dermatite, não só após o nascimento do filho como também no período gestacional. 

Assim, considero que as ações educativas às mães sobre os cuidados  

infantis são ferramentas valiosas para promover melhores condições de cuidados  

prestados aos filhos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

 

 

 



 

 

Referências Bibliográficas 
 
1. Ferreira ABH. Minidicionário da língua portuguesa. 3ª ed. Rio de Janeiro (RJ): Nova 

Fronteira; 1993. p. 11. 

2. Guimarães CQ, Teixeira-Salmela LF, Rocha IC, Bicalho LI, Sabino GS. Fatores 

associados à adesão ao uso de palmilhas biomecânicas. Rev Bras Fisioter. 2006 

jul./set.; 10(3):271-77. 

3. Chatkin JM, Cavalet-Blanco D, Scaglia NC, Tonietto RG, Wagner MB, Fritscher CC. 

Adesão ao tratamento de manutenção em asma (estudo ADERE). J Bras Pneumol. 

2006 jul./ago.; 32(4):277-83. 

4. Pierin AMG, Mion Jr D. Atuação da equipe de enfermagem na hipertensão arterial. 

In: Manual de enfermagem: Programa Saúde da Família. Brasília: Ministério da 

Saúde; 2001. p. 149-54. 

5. Kurita GP, Pimenta CAM. Adesão ao tratamento da dor crônica: estudo de variáveis 

demográficas, terapêuticas e psicossociais. Arq Neuro-Psiquiatr. 2003 jun; 

61(2B):416-25. 

6. Sem P. Avaliação da aderência à fisioterapia respiratória dos pacientes com fibrose 

cística acompanhados no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de 

Campinas (dissertação). Campinas: UNICAMP; 2004. 

7. Leite SN, Vasconcelos MPC. Adesão à terapêutica medicamentosa: elementos para 

discussão de conceitos e pressupostos adotados na literatura. Ciênc Saúde 

Coletiva. 2003; 8(3):775-82. 

8. Buchillet D. Tuberculose, cultura e saúde pública. Brasília (DF): Instituto de Ciências 

Sociais - Universidade de Brasília; 2000. p.225-31. 



 

 

9. Queiroz MV, Jorge MS. Estratégias de educação em saúde e a qualidade do cuidar 

e ensinar em pediatria: a interação, o vínculo e a confiança no discurso dos 

profissionais. Interface (Botucatu). 2006; 10(19):117-30. 

10. Queiroz MV, Jorge MS. Ações educativas no cuidado infantil e intervenções dos 

profissionais junto às famílias. Acta Scientifiarum. 2004; 26(1):71-81. 

11. Sano PY, Masotti RR, Santos AAC, Cordeiro JA. Avaliação do nível de compreensão 

da prescrição pediátrica. Jornal de Pediatria. 2002; 78(2):140-45.      

12. Pessoa JHL, Balikjian P, Frittella S, Nascimento R, Ribeiro L. Não-adesão à 

prescrição após atendimento em pronto-socorro pediátrico. Rev Pau Pediatria. 1996 

jun.; 14(2):73-6.  

13. Brandalize SRC, Czeresnia D. Avaliação do programa de prevenção e promoção da 

saúde de fenilcetonúricos. Rev Saúde Pública. 2004 abr.; 38(2):300-06.   

14. Arakaki MR, Schellini AS, Heimbeck FJ, Furuya MT, Padovani CR. Adesão ao 

tratamento da ambliopia. Arq Bras Oftalmol. 2004 mar./abr.; 67(2):201-05. 

15. Rubel AJ, Garro LC. Social and cultural factors in the successful control of 

tuberculosis. Public Health Report. 1992; 107(6):626-35.    

16. Zanini M, Wulkan C, Paschoal LHC, Paschoal FM. Erupção pápulo-ulcerativa na 

região da fralda: relato de um caso de dermatite de Jacquet. An Bras Dermatol. 

2003 maio/jun.; 78(3):355-59.     

17. Freitas AAG. Problemas mais comuns no recém-nascido e no lactente. In: Duncan 

BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ e cols. Medicina ambulatorial: condutas de atenção 

primária baseadas em evidências. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2004. p. 257-68.  

18. Tramont R, Granzoto JA, Zurich C, Faustini E, Randon R, Rosa LC et al. Avaliação 

terapêutica, curativa e profilática na dermatite das fraldas. Pediatria Moderna. 1987 

mar.; 22(2):68-70.   



 

 

19. Whaley & Wong’s. Problemas comuns no recém-nascido. In: Enfermagem 

pediátrica: elementos essenciais  à intervenção efetiva. 5º ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan; 1999. p. 198-99. 

20. Tanaka AMU. Dermatologia. In: Ricco RG, Del Ciampo LA, Almeida CAN. 

Puericultura: princípios e práticas: atenção integral à saúde da criança. São Paulo: 

Atheneu; 2000. p. 307-13.     

21. Habif TP, Campbell Junior JL, Quitadamo MJ, Zug KA. Doenças da pele: diagnóstico 

e tratamento. São Paulo: Artmed; 2002. p. 180-1. 

22. Azulay RD. Dermatite das fraldas. In: Dermatologia. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan; 1998. p. 68. 

23. Sampaio SAP, Rivitt EA. Micoses superficiais. In: Dermatologia. 2ª ed. São Paulo: 

Artmed; 2000. p. 517-34. 

24. Issler H, Leone C, Marcondes E e cols. Dermatite das fraldas. In: Pediatria na 

atenção primária. São Paulo: Sarvier; 1999. p. 417. 

25. Declair V. Dermatite irritativa de fraldas. Revista Brasileira de Enfermagem 1996 

jan./dez.; 15(1/3):24-32.  

26. Silva Jr MB. Tratamento da dermatite de fraldas com uma associação alúmen 

amoniacal/ácido salicílico/ácido bórico. Pediatria Moderna. 1990 jul.; 25(3):119-22.  

27. Vaz FAC, Celidônio AL, Nunes J, Martins EL, Martins EC. Ensaio clínico com duas 

formulações no tratamento da dermatite amoniacal de recém-nascidos e lactentes. 

Anais Brasileiro de Dermatologia. 1993 set./out.: 68(5):301-2.  

28. Arndt KA. Erupção de fralda. In: Terapêutica em dermatologia. Rio de Janeiro: 

Atheneu; 1987. p. 29-31. 



 

 

29. Laranjeira MS, Espíndola LCF. Utilização clínica de uma associação alúmem 

amoniacal/ácido salicílico/ácido bórico na dermatite de fraldas. Pediatria Moderna. 

1990 ago.; 25(4):173-5.  

30. Praça NS. Determinantes domiciliares das condições de pele da região abrangida 

pela fralda de recém-nascidos que utilizaram o sistema alojamento conjunto 

(dissertação). São Paulo: EEUSP; 1993. 

31. Hashimoto MRK. Estudo retrospectivo das condutas de enfermagem para assaduras 

na região abrangida pelas fraldas de recém-nascidos (dissertação). São Paulo: 

EEUSP; 1997.   

32. Santoro M. Efeito Terapêutico do extrato etanólico das flores de camomila em base 

cremosa no tratamento da dermatite das fraldas: estudo multicêntrico. Rev Pau de 

Pediatria. 1998 jun; 16(2):69-76.  

33. Janssen M, Cerqueira AMM, Oliveira JC, Azulay RD. Dermatite de fraldas. An Bras 

Dermatol. 1993; 68(2):85-6.  

34. Kozmhinsky V. Noções de dermatologia para o pediatra. In: Instituto Materno Infantil 

de Pernambubo (IMIP). Pediatria. 2ª ed. Rio de Janeiro: Medsi; 1996. p. 681-90. 

35. Silva LJ, Confalonieri AMMM, Amorim FS. Relato de uma experiência utilizando-se a 

clara de ovo na dermatite amoniacal no Centro de Convivência Infantil do Instituto 

Dante Pazzanese de Cardiologia. Rev. Bras. Enf. 1991 abr/set; 44(2/3): 136-40.  

36. Boscatto, PC. Dermatite irritativa de fraldas: consensos e dissensos (monografia). 

Guarulhos: Universidade Guarulhos; 2004. 

37. Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras (SOBEP). Campanha Saúde 

Começa Pela Pele. In: Textos de apoio às atividades das enfermeiras e estudantes 

de enfermagem. São Paulo; 1999. p. 20. 

38. Ministério da Saúde do Brasil. Programa Saúde da Família. Rev Saúde Pública. 

2000 jun.; 34(3):316-19. 



 

 

39. Matumoto S, Fortuna CM, Mishima SN, Pereira MJB, Domingos NAN. Supervisão de 

equipes no Programa de Saúde da Família: reflexões acerca do desafio da 

produção de cuidados. Interface (Botucatu). 2005 set./fev.; 9(16):9-24.   

40. Silva IZQJ, Trad LAB. O trabalho em equipe no PSF: investigando a articulação 

técnica e a interação entre os profissionais. Interface (Botucatu). 2005 set./fev.; 

9(16):262-68. 

41. Ministério da Saúde do Brasil. Portaria nº 648 de 28/03/2006. [acesso em 2006 out. 

30]. Disponível em: http://www.saude.gov.br.  

42. Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Principais legislações para o 

exercício da enfermagem. São Paulo; 2002. p. 13. 

43. Ribeiro CA, Silva CV, Saparolli ECL. Consulta de enfermagem à criança num projeto 

de integração docente-assistencial: experiência de implantação. Rev Acta Paul Enf. 

2002 abr./jun.; 15(2):79-88. 

44. Machado MMT, Leitão GCM, Holanda FUX. O conceito de ação comunicativa: uma 

contribuição para a consulta de enfermagem. Rev Latino-Am Enfermagem. 2005 

set./out.; 13(5):723-8. 

45. Campedelli MC. Consulta de enfermagem ao binômio mãe-filho: análise das 

condutas de enfermagem (tese). São Paulo: EEUSP; 1986.  

46. Costa CR. Programa de Saúde da Família: (re)construindo a prática da enfermeira 

em saúde coletiva (dissertação). São Paulo: EEUSP; 2002.  

47. Takahashi RF, Oliveira MAC. A visita domiciliária no contexto da saúde da família. 

In: Instituto para o Desenvolvimento da Saúde. Universidade de São Paulo. Manual 

de enfermagem: Programa Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde; 2001. p. 

43-6. 

48. Monteiro AI, Ferriani MGC. Atenção à saúde da criança: perspectiva da prática de 

enfermagem comunitária. Rev Latino-Am Enfermagem. 2000 jan.; 8(1):99-106.   



 

 

49. Blank D. A puericultura hoje: um enfoque apoiado em evidências. J Pediatr. 2003 

maio/jun.; 79(1):13-22.  

50. Simon VGN, Souza JMP, Souza SB. Introdução de alimentos complementares e sua 

relação com variáveis demográficas e socioeconômicas, em crianças no primeiro 

ano de vida, nascidas em Hospital Universitário no município de São Paulo. Rev 

Bras Epidemiol. 2003 abr.; 6(1):29-38. 

51. Veríssimo MDLOR. Ações de enfermagem para a promoção de saúde infantil. In: 

Instituto para o Desenvolvimento da Saúde. Universidade de São Paulo Manual de 

enfermagem: Programa Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde; 2001. p. 

119-26.   

52. Nunes CB, Silva CV, Fonseca AS. Ouvindo as mães sobre a consulta de 

enfermagem a seus filhos. Rev Acta Paul Enf. 2003 jul./set.; 16(3):31-40.  

53. Oliveira BRG, Collet N. Criança hospitalizada: percepção das mães sobre o vínculo 

afetivo criança-família. Rev Latino-Am Enfermagem. 1999 dez.; 7(5):95-102. 

54. Figueiredo GLA, Mello DF. A prática de enfermagem na atenção à saúde da criança 

em unidade básica de saúde. Rev Latino-Am Enfermagem. 2003 jul./ago.; 

11(4):544-51. 

55. Melo VL, Cortelazzo IBC. A comunicação educativa da enfermeira no processo 

cuidativo da criança. O Mundo da Saúde. 2003 abr./jun.; 27(27-2):314-17.  

56. Mello DF, Ferriani MGC. Estudo exploratório de opiniões de mães sobre a saúde 

das crianças menores de 5 anos. Rev Latino-Am Enfermagem. 1996 jul.; 4(2):87-

100. 

57. Secretaria de Saúde do município de Francisco Morato - SP. Atenção à saúde da 

criança: protocolo de enfermagem. São Paulo; 2004. p. 28.  

58. Lobiondo-Wood G, Haber J. Pesquisa em enfermagem: métodos, avaliação crítica e 

utilização. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2001. p. 111. 



 

 

59. Hulley SB, Cummings SR, Browner WS, Grady D, Hearst N, Newman TB. 

Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem epidemiológica. São Paulo: Artmed; 

2007. p. 374. 

60. Oliveira SL. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisas, TGI, TCC, 

monografias, dissertação e teses. São Paulo: Pioneira; 2004. p. 105-232. 

61. Ministério da Saúde do Brasil. Informações de saúde. [acesso em 2006 fev. 13]. 

Disponível em: http://www.datasus.gov.br. 

62. Prefeitura Municipal de Francisco Morato. Superintendência dos Negócios da 

Saúde. São Paulo. [acesso em 2005 maio 22]. Disponível em 

www.franciscomorato.sp.gov.br. 

63. SIAB – Sistema de Informação de Atenção Básica. Consolidado das famílias 

cadastradas do ano de 2006 do modelo geral. Secretária Municipal de Saúde de 

Francisco Morato.  

64. Pinotti JA. Saúde da mulher. São Paulo: Editora do Autor; 2004. p. 64-73. 

65. Sabatés AL, Borba RIH. As informações recebidas pelos pais durante a 

hospitalização do filho. Rev Latino-Am Enfermagem. 2005 nov./dez.; 13(6):968-73. 

66. Collet N, Oliveira BRG.  Doenças da pele e mucosas. In: Enfermagem pediátrica. 

Goiânia: AB; 2002. p. 75-83. 

67. Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Atenção à saúde da criança: protocolo 

de enfermagem. São Paulo; 2003. p. 32. 

68. Maranhão DG. O cuidado com o elo entre saúde e educação. Cad Pesqui. 2000 

dez.; 111:115-33. 

69. Schimitz EM e cols. A enfermagem em pediatria e puericultura. São Paulo: Ateneu; 

2000. 



 

 

70. Cohen BA. Dermatologia neonatal. In: Dermatologia pediátrica. São Paulo: Manole; 

2000. p. 28-9. 

71. Sigaud CHS, Rezende MA. Assistência de enfermagem à criança com diarréia 

aguda e desidratação. In: Instituto para o Desenvolvimento da Saúde. Universidade 

de São Paulo. Manual de enfermagem: Programa Saúde da Família. Brasília: 

Ministério da Saúde; 2001. p. 99-104.   

72. Ministério da Saúde. Dermatologia na atenção básica. Brasília; 2002. (Caderno de 

Atenção Básica nº. 9). p. 29. 

73. Magalhães LB. Avaliação do sub-programa de assistência à saúde da criança em 

dois postos de saúde de Londrina, Paraná (dissertação). São Paulo: EEUSP; 1983. 

74. Sigaud CHS, Rossato LM, Rezende MA, Angela M, Veríssimo MDLOR, Ribeiro MO 

et al. Enfermagem pediátrica: o cuidado de enfermagem à criança e ao adolescente. 

São Paulo: EPU; 1996. p. 193-202.  

75. Kurita GP, Pimenta CAM. Adesão ao tratamento da dor crônica e o locus de controle 

da saúde. Rev Esc Enferm USP. 2004; 38(3):254-61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ANEXOS 
 

 

 

 

 



 

 

Anexo A 
Ficha de Registro dos Dados 

 Parte I – Variáveis das características sócio-demográficas da mãe e do filho 
Matrícula: _______________________________Idade: ___________________   

Escolaridade: (   ) nenhuma; 

                       (   ) ensino fundamental completo; 

                       (   ) ensino fundamental incompleto; 

                       (   ) ensino médio completo; 

                       (   ) ensino médio incompleto; 

                       (   ) ensino superior completo; 

                       (   ) ensino superior incompleto. 

Estado Civil:_______________________________________________________ 

Profissão/Ocupação:_________________________________________________ 

Renda Familiar:_____________________________________________________ 

Número de filhos:___________________________________________________ 

Filho com dermatite irritativa de fralda:  

Sexo: (   ) M      (   ) F                      Idade: ________________________________ 

 

Parte II – Conhecimentos e ações de cuidado das mães na dermatite irritativa de 
fraldas do filho 
 
Conhecimentos sobre dermatite irritativa de fraldas: 

- O que sabe? ______________________________________________________ 

- Fonte de Informação: _______________________________________________ 

 

- Tipo de fralda utilizada: 
(   ) descartável; 

(   ) tecido - Modo de lavagem:_______________________________________ 

 

 

- Higienização do períneo na troca de fralda: 



 

 

(   ) lenços umedecidos; 

(   ) água; 

(   ) água e sabão; 

(   ) nenhuma; 

(   ) outros:_________________________________________________________  

 

Parte III – Condições do períneo da criança com dermatite irritativa de fraldas 
- Consistência das fezes: 

(   ) pastosas; 

(   ) semi-líquidas; 

(   ) líquidas; 

(   ) endurecidas. 

 

- Condições de higiene do períneo: 

(   )  higiene adequada; 

(   ) presença de fezes/urina; 

(   )presença de restos de pomada; 

(   ) presença de restos de talco; 

(   ) outros:___________________________________________________ 

 

- Característica da dermatite: 

(   ) hiperemia e descamação   (   ) lesões ulcerativas   (   ) lesões eritematosas 

Tempo da dermatite em dias: _____________________________________  

Área de extensão da dermatite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parte IV: Condutas de enfermagem prescritas para dermatite irritativa de fraldas 
_________________________________________________________________. 

Retorno:___/___/___. 
 

Parte V – Adesão às condutas de enfermagem prescritas 

Adesão:  (   ) sim   Total (   )           Parcial (   )  

Qual ? _________________________________________________________ 

               (   ) não 

Motivos:  

(   ) interferência de familiares; 

(   ) interferência de vizinhos, amigos; 

(   ) trabalho fora de casa; 

(   ) afazeres domésticos; 

(   ) falta de recursos financeiros; 

(   ) aceitação das condutas de enfermagem prescritas; 

(   ) rejeição das condutas de enfermagem prescritas. 

 

 

_________________________________data:___/___/___. 

PATRICIA CRISTINA BOSCATTO 

Coren: 91695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo B 
Ficha de Registro da Visita domiciliária 

 

Parte I – Identificação da criança 

Matrícula:__________________________________________________ 

 

Parte II - Informações sobre a realização das condutas prescritas pela 
               enfermeira 
 
Condutas realizadas nos cuidados com a dermatite irritativa de fraldas do filho 

Conduta prescrita 
 

 

 

 

Conduta realizada 

 

Parte III - Dificuldades e facilidades referidas pela mãe na execução das 
                condutas de enfermagem prescritas 
 

Facilidades   (   ) não     (   ) sim       

Quais____________________________________________________________ 

 

Dificuldades   (   ) não     (   ) sim    

Quais_____________________________________________________________ 

 

 

Data ____/_____/_____ 

Agente Comunitário de Saúde 

 

 
 

 



 

 

 
Anexo C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezada mãe. 

Titulo da Pesquisa: Adesão da mãe às condutas de enfermagem na dermatite irritativa de 

fraldas do filho matriculado em uma Unidade de Saúde da Família.  

Eu, Patrícia Cristina Boscatto, aluna do curso de Mestrado em Enfermagem da 

Universidade Guarulhos solicito sua participação e a de seu filho(a) neste estudo que visa 

verificar  a adesão das mães às condutas de enfermagem. Os dados serão coletados durante a 

consulta de enfermagem pediátrica à criança com até um ano de idade e na visita domiciliária 

do agente comunitário de saúde à mãe e seu filho(a). Os resultados desta pesquisa irão 

beneficiar, de maneira geral as crianças que apresentam dermatite irritativa de fraldas e as 

mães que necessitam de orientação.  

As ações que desenvolverei não trarão quaisquer prejuízo ou desconforto para a 

senhora nem para o seu filho(a). Terá a liberdade de solicitar qualquer esclarecimento. Está 

garantida a liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento, não permitindo que a 

senhora ou o seu filho(a) participem deste estudo, sem qualquer prejuízo da continuidade da 

assistência no PSF. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outras crianças, 

não sendo divulgada a identificação de nenhuma delas; terá o direito de ser mantida atualizada 

sobre os resultados parciais da pesquisa; não há despesas pessoais para os participantes em 

qualquer fase do estudo, nem compensação financeira relacionada à sua participação e a de 

seu filho (a). A pesquisadora se compromete a utilizar os dados e o material coletado somente 

para esta pesquisa. Em qualquer etapa do estudo, a senhora terá acesso ao profissional 

responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A responsável por esta 

pesquisa é Patrícia Cristina Boscatto, telefone de contato 81758673, podendo ser encontrada 

na Universidade Guarulhos. Tel celular: 71859976 

_______________________________                                                ______________________________ 
Nome da criança                                                                               Assinatura do representante legal (mãe) 
 
_______________________________                                
Assinatura da mãe                                                                               São Paulo ___/___/___. 
RG 
_____________________________ 
Assinatura do responsável pelo estudo                                               São Paulo  ___/___/___. 
 

 



 

 

Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, sobre a pesquisa: Adesão da mãe às condutas de enfermagem na 

dermatite irritativa de fraldas do filho matriculado em uma Unidade de Saúde da Família, discuti 

com Patrícia Cristina Boscatto sobre a minha decisão em participar deste estudo e permitir a 

participação do meu/minha filho(a), ficando claro para mim quais são os propósitos da pesquisa, 

os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade, de esclarecimentos 

permanentes e da minha participação e a do meu/minha filho (a) isenta de despesas. 

 Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa e permito a participação do 

meu/minha filho(a), sabendo que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, antes 

ou durante a pesquisa, sem penalidades ou prejuízo no tratamento de meu/ minha filho(a) e 

autorizo a publicação dos dados. 

_______________________________                          ____________________________ 

Nome da criança                                                        Assinatura do representante legal (mãe) 

________________________________                        

Assinatura da mãe                                                                    São Paulo ___/___/___. 

RG 

______________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo                                     São Paulo  ___/___/___. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido da 

participação da mãe e de sua autorização para a participação do seu filho(a) neste estudo. 

São Paulo, _______/______ /______. 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Patrícia Cristina Boscatto - COREN-SP: 91695  Tel celular: 71859976 

Endereço: Rua Cel Domingos Ortiz, 1237 – Centro 

Franco da Rocha – SP 

CEP: 07851-040 
 

 

 


