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SAMPAIO, Fabíola de Souza. Assistência de enfermagem no fechamento da 
fontanela na atenção primária de saúde. Trabalho de conclusão de Curso. 48 p. 
(Monografia). Graduação em Enfermagem. Faculdade de Apucarana – FAP. 
Apucarana-Pr. 2019. 

RESUMO 

As deformidades cranianas denominadas como escafocefalia, trigocefalia, 
plagiocefalia e braquicefalia acontecem devido às forças externas aplicadas ao 
crânio maleável da criança. As deformidades tendem desaparecer até as seis 
semanas após o parto, uma vez que a força deformacional é removida. A avaliação 
da fontanela pode ser denominada como uma das avaliações de grande importância 
dentro da medicina. O objetivo deste estudo é identificar qual é a assistência de 
enfermagem que deve ser prestada no fechamento da fontanela posterior e inferior. 
Desta forma, a metodologia utilizada neste estudo refere-se à pesquisa bibliográfica 
e descritiva, pois permite que os dados utilizados sobre o assunto, sirvam de base 
para o levantamento de conceitos, princípios e ideias que serão analisadas e 
mensuradas no decorrer do estudo. A análise dos artigos em evidência possibilitou 
ser observado que os cuidados com as fontanelas são fundamentais para o 
desenvolvimento saudável da criança, pois caso existam algumas irregularidades 
podem surgir às deformidades que interferem na qualidade de vida da criança 
podendo até mesmo ocasionar problemas psicológicos. Todavia, espero com essa 
pesquisa disseminar os conhecimentos referentes ao tema estudado e gerar a 
necessidade e interesse na realização de novos estudos sobre essa temática, visto 
que a temática apresentada é pouco abordada. 
 
 
Palavra-chave: Fechamento da Fontanela. Enfermagem. Suturas Cranianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAMPAIO, Fabiola de Souza. Nursing care in fontanel closure in primary health 
care. 48 p. Course Conclusion Work (Monograph). Graduation in Nursing of the 
Faculty of Apucarana-FAP. Apucarana-Pr. 2019. 
 
 

ABSTRACT 

Cranial deformities called scaphocephaly, trigocephaly, plagiocephaly and 
brachycephaly occur due to the external forces applied to the child's soft skull. 
Deformities tend to disappear within six weeks of delivery once the deformity force is 
removed. Fontanelle assessment can be termed as one of the most important 
evaluations within medicine. The objective of this study is to identify which nursing 
care should be provided in closing the posterior and inferior fontanel. Thus, the 
methodology used in this study refers to bibliographic and descriptive research, as it 
allows the data used on the subject to serve as a basis for the survey of concepts, 
principles and ideas that will be analyzed and measured throughout the study. The 
analysis of the highlighted articles made it possible to observe that the care with the 
fontanelles is fundamental for the healthy development of the child, because if there 
are some irregularities, deformities that interfere with the child's quality of life may 
even cause psychological problems. However, I hope with this research to 
disseminate the knowledge on the subject studied and generate the need and 
interest in conducting new studies on this theme, since the theme presented is little 
addressed. 
 
 
Keyword: Fontanela Closure. Nursing. Cranial sutures. 
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1 INTRODUÇÃO 

O contorno da cabeça necessita ser observado diariamente pelos pais, visto 

que durante os partos vaginais, a cabeça do bebê está achatada o que favorece o 

nascimento conforme explicam Hockenberry; Wilson (2014, p. 189): “No parto 

cefálico, a cabeça geralmente está achatada para frente, com o ápice elevando-se e 

formando um ponto na extremidade dos ossos parientais e a parte posterior do 

crânio ou occipício caindo abruptamente”. A mudança de formato do crânio acontece 

porque os ossos ainda não estão fundidos, pois existe a necessidade de adaptar-se 

ao tamanho do canal de parto. 

O crânio é formado por seis ossos denominados como; o frontal, o occipital, 

dois parentais e dois temporais, as junções desses ossos são compostas por tecidos 

conjuntivos conhecidos como suturas e na junção dessas suturas existem espaços 

mais amplos de tecidos membranosos não calcificado conhecidos como fontanelas 

(GHIZONI, et al., 2016) e (HOCKENBERRY; WILSON, 2014).  

Contudo, a avaliação da fontanela é parte fundamental das avaliações 

médicas, visto que o pediatra pode pedir para que seja realizado um exame cuja 

finalidade é analisar como sucede o processo de ossificação, pois normalmente a 

fontanela anterior fecha dentro de um período dos 4 e 24 meses de idade (REBELO; 

FERREIRA; DIAS, 2018). 

O presente trabalho tem como objetivo identificar qual assistência de 

enfermagem deve ser prestada no fechamento fontanela posterior e anterior, através 

de pesquisa de revisão bibliográfica. 

A realização deste trabalho parte-se da premissa da importância do 

conhecimento acerca do desenvolvimento completo do crânio do recém-nascido, 

haja vista que após o nascimento a tendência é que as fontanelas (bregmático, 

lambdoide, esfenoidal e mastoide) sofram o processo denominado de sinostose no 

primeiro ano de vida, porém a fontanela posterior tende a fechar por volta do 2º ao 

3º mês de vida. 

Dentro desse contexto, a problemática apresentada busca questionar qual a 

assistência de enfermagem que deve ser prestada diante do problema apresentado? 

Como é feito o exame físico para a avaliação? 

 

 



15 
 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral  

 Identificar a assistência de Enfermagem que deve ser prestada no 

fechamento fontanela posterior e anterior. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar mediante a literatura embasada qual o período mais propício para o 

fechamento da fontanela; 

 Descrever a contribuição do (a) enfermeiro (a) frente aos problemas 

apresentados quanto ao fechamento tardio da fontanela.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

3.1 Anatomia Craniana 

Os ossos do crânio dividem-se em duas partes, sendo neurocrânio ou caixa 

craniana (estrutura óssea da cabeça) e viscerocrânio (esqueleto da face) conforme 

explicam Schoenwolf; et al. (2016, p. 86): “Estes ossos surgem a partir de mais uma 

centena de centros de ossificação, que se consolidam para formar 45 ossos no 

crânio neonatal”. Contudo, houve uma fusão desses ossos no pós-natal e o número 

desses ossos são reduzidos para 22 no crânio adulto. 

O crânio pode ser compreendido como sendo o responsável por abrigar e 

proteger o encéfalo, abrigar e proteger órgãos da sensibilidade como; visão, 

audição, olfato e gustação e vasos nervosos, sendo assim, considerado como uma 

das regiões mais importante do esqueleto. (SCHOENWOLF; et al., 2016). 

A base do crânio é formada pelos ossos occipital, parietais, frontal, temporais 

esfenoides e etmoide, além dos vasos sanguíneos, nervos e membranas conforme 

explicam (MARTINI; TIMMONS; TALLITSCH, 2009, p. 135): 

Esses ossos cranianos compõem a cavidade do crânio, uma câmara 
preenchida por líquidos que amortece e sustenta o encéfalo. Vasos 
sanguíneos, nervos e membranas que estabilizam a posição de 
encéfalo estão aderidos à superfície interna do crânio.  

Dentro desse mesmo contexto Hockenberry; Wilson (2014) e Ghizoni, et al., 

(2016) sustentam que o crânio de um recém-nascido  é formado por seis ossos que 

recebem a denominação de; o frontal, o occipital, dois parentais e dois temporais, as 

junções desses ossos são compostas por tecidos conjuntivos referidas como 

suturas, sendo que na junção dessas suturas existem espaços mais amplos de 

tecidos membrosos não calcificados denominados como fontanelas, conforme pode 

ser observado mediante a Figura 01.     
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Figura 01 – Visão Superior do Crânio 

 

Fonte: Martini; Timmons; Tallitsch, 2009. 

3.1.1 Deformidades Cranianas Posicionais 

As deformidades cranianas são consideradas por Ghizoni; et al. (2016) como 

sendo deformidades no crânio ao nascimento, estas alterações ficam evidentes nas 

primeiras semanas ou nos primeiros meses de vida do recém-nascido (RN). As 

deformidades cranianas são consideradas como alterações ósseas que acontecem 

decorrentes do ambiente do qual a calota do RN está imposta. 

Segundo Oliveira (2018, p. 18): “As craniossinostoses podem ser classificada 

em simples (quando comprometem uma única sutura) ou composta (envolvimento 

de duas ou mais suturas)”. As craniossinostose (deformidades cranianas) podem ser 

simples muitas vezes não são perceptivas, enquanto que às craniossinostose 

composta, conforme pode ser compreendida envolve múltiplas suturas e 

anormalidades.  

Segundo Silva; Medeiros; Alencar (2013; p.4): “Craniossinostose (de kranion 

= crânio; syn= juntos; osteon= osso) é uma condição na qual uma ou mais das 

suturas fibrosas no crânio, são fusionadas prematuramente em uma criança, por 

ossificação”. Dessa forma muda o padrão do crescimento do crânio da criança. 

Na visão de Pinto; Matarazzo (2014), as deformidades cranianas possuem 

duas origens, sendo, de origem deformacional ou sinostótica. Ou seja, a 

deformidade deformacional acontece devida á formas externas sobre o crânio ainda 

maleável do bebê, e a sinostótica se refere ao fechamento prematuro de uma ou 

mais suturas cranianas.  

De acordo com Melo (2014), as craniossinostose (CS) ou cranioestenose 

compota é compreendida como uma deformidade que acontece devido à fusão 

prematura das suturas cranianas. Essas deformidades são denominadas como; 

escafocefalia, trigonocefalia, plagiocefalia e braquicefalia.  
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A maioria dessas deformidades de crânio presentes ao nascimento 
resolve-se em aproximadamente 6 semanas após o parto, uma vez 
que a força deformacional é removida, mas é importante 
compreender que, em caso da persistência dessas forças, as 
deformidades podem não regredir, perpetuando as assimetrias, como 
a plagiocefalia  e a braquicefalia (SCHREEN; MATARAZZO, 2012, p. 
115).   

Essas deformidades quando não medicadas, podem prejudicar o indivíduo, 

pois as deformidades ficam muito evidente vindo a causar desconforto. O 

diagnóstico dessas patologias é clínico, porém, parte-se da inspeção da medida 

espacial da cabeça da criança (GHIZONI; et al. 2016). 

A escafocefalia (EC) – Sinostose Sagital é uma deformidade bastante 

frequente em RN e predomina entre 40 e 60% ocasionando o fechamento da sutura 

sagital. “A EC geralmente não está associada a síndromes, ocorrendo por 

fechamento precoce da sutura sagital, o que leva a um aumento do comprimento do 

crânio e redução da largura” (MELO, 2014, p. 4). 

A EC representada na Figura – 02 representa uma deformidade onde o crânio 

tem característica alongada podendo haver um predomínio de crescimento frontal ou 

occipital. 

 

Figura 02– Visão superior de um crânio com escafocefalia  

 

Fonte: Melo, 2014. 

Nas escafocefaleias a forma da craniana é longa e estreita devido à restrição 

do crescimento perpendicular à sutura sagital, com uma diminuição da largura e 

altura do crânio na altura na região posterior Caselato; Zanon (2018). O crescimento 

na área das suturas lambdoides tende a provocar a alongamento da cabeça e uma 

bossa frontal resulta no crescimento nas áreas das suturas coronais e metódicas.   
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A trigonocefalia (TrG) – Sinostose Metópica  acontece devido ao fechamento 

precoce da sutura metópica. Melo (2014, p. 5) afirma que: “Esta deformidade 

geralmente é evidente desde o nascimento, onde o crânio adquire um aspecto 

triangular, geralmente associado a um hipotelorismo”. Esta deformidade pode 

acomete apenas uma única sutura ou estar presente em outras anormalidades 

complexas.  

A TrG representada na Figura 03 uma deformidade que carece de meios 

cirúrgicos craniofacial, para que assim seja realizado a correção de deformidade 

fronto-orbitária. 

Figura 03 – Aspectos típicos da trigonocefalia 

 

 

Fonte: Melo, 2014. 

Outra deformidade que afeta os RNs é denominada como “Plagiocefalia 

(PLG) (plágio = obliquo e cefálios=cabeça) e significa assimetria obliqua da cabeça. 

Nesse tipo de deformidade ocorre uma desproporção ou achatamento em uma ou 

mais regiões da circunferência craniana” Roger (2011) citado por Xavier (2011, p. 

36). Muitos RNs acabam por nascer com essa patologia ou em outros casos surgem 

com o passar dos meses ou ainda vindo a se intensificar com o passar do tempo.    

A PLG representada na Figura 04 demonstra uma deformidade que tem 

como característica ou desproporção ou achatamento na circunferência craniana, 

conforme pode ser analisado: 
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Figura 04 – Deformidade craniana - Plagiocefalia 

 

Fonte: Xavier, 2011. 

 

Na visão de Ghizoni; et al. (2016) a plagiocefalia posicional pode acometer 

mais o lado direito e com mais intensidade a sexo masculino, os principais riscos 

que incidem esta patologia está relacionado com o torcicolo, prematuridade, 

multiparidade e até mesmo a posição fixa de dormir. Enquanto que a plagiocefalia 

deformacional está relacionada coma assimetria de crânio que resulta nas forças 

que são aplicadas diretamente ao crânio maleável do RN.  

De acordo com Pinto; Matarazzo (2014), o tratamento desta cranioestenose 

se dá meio de procedimentos cirúrgicos, os quais permitem a abertura da sutura que 

se fecharam precocemente. Outro procedimento bastante utilizado é o uso constante 

do capacete que deve ser usado 23 horas por dias, pois tem demonstrado eficiência 

na simetria comparada ao reposicionamento. 

A braquicefalia (BrC) – sinostose lambdóidea unilateral pode ser 

compreendida como sendo uma deformidade que afeta as suturas coronais 

bilateralmente, a qual determina diminuição do diâmetro anteroposterior do crânio 

com retrusão fronto-orbital e aumento do diâmetro bitemporal. A braquicefalia 

também é apontada na literatura como sendo ‘cabeça curta’ pois a dimensão 

transversa da cabeça é tão longa quanto à cabeça (CASELATO; ZANON, 2018) e 

(TRAD; ROSIQUE, 2005).  

Para Melo (2014, p. 7): “A BrC nas maiores séries descritas na literatura, 

corresponde a aproximadamente 5,3% das CS. Conhecida como “crânio curto”, 

ocorre pelo fechamento precoce das suturas coronais (bilateralmente). Sendo assim, 

o crânio apresenta uma deformação, apresentando-se curto, devido à deformação 

conforme pode ser analisado mediante a Figura – 05.  
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Figura – 05 Craniossinostose coronal bilateral 

 

Fonte: Melo, 2014. 

3.2 Processo de Deslocamento no Trabalho de Parto 

O trabalho de parto divide-se em três fases como; dilatação cervical, a 

expulsão do feto e a dequitação placentária.  A fase da dilatação inicia-se com os 

primeiros sinais de trabalho de parto, conforme ressalta Applegate (2012, p.391): 

“Essa é a parte mais longa do trabalho de parto e dura de seis a 24 horas, ou até 

mais. Caracteriza-se por contrações uterinas rítmicas e fortes. O saco amniótico se 

rompe e o colo do útero dilata-se para um diâmetro de 10 cm”.  

Após o período da dilatação cervical completa, sucede o inicio do período 

expulsivo, o qual é denominado por Santos, et al., (2012) como expulsão do feto. 

Doravante, após o nascimento do recém-nascido dá-se início a terceira fase clínica 

do parto, a qual é compreendida como dequitação placentária e termina com a saída 

da placenta.  

3.3 Processo de Fechamento da Fontanela   

Pode-se considerar de grande importância a participação do pediatra no 

diagnóstico do recém-nascido, pois muitas vezes o diagnóstico pode ser 

negligenciado pela família, por não terem conhecimento ou preferirem negar o 

problema. Sendo assim, a anatomia e a fisiologia do desenvolvimento craniano do 

recém-nascido são fundamentais por serem acompanhadas, pois se torna mais 

rápido e seguro um diagnóstico preciso (GHIZONI; et al.,2016).  

De acordo com a visão de Xavier (2011), as deformidades cranianas são 

resultados das alterações ósseas resultante da pressão externa sobre a calota 
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craniana do recém-nascido que apresenta grande flexibilidade e rápido crescimento 

cerebral. Essas alterações fazem presente ao nascimento ou surgem durante os 

primeiros meses de existência. 

Ghizoni; et al. (2016, p. 496) afirmam: “O crânio de um recém-nascido é 

composto de múltiplos ossos e suturas que, para permitir sua passagem através do 

canal do parto e acomodar o encéfalo, o tornam maleável e sujeito a forças externas 

que o deformam, [...]”. Todavia, o volume do cérebro tende se quadruplicar nos dois 

primeiros anos de existência.    

O crânio tem em sua formação quatro suturas primárias (metópica, sagital, 

coronal e lambdoide), três suturas secundárias (frontonasal, escamosa temporal e 

frontoesfenoidal) e quatro ossos principais (temporal, frontal, pariental e occipital), 

Macedo, et al (2010). A sutura metópica tem a função de separar os ossos frontais, 

já a sutura sagital separa os ossos parientais, as sutura coronal visa à separação 

dos ossos pariental e occipital.  

De acordo com Ghizoni; et al. (2016), a fontanela é considerada como sendo 

um espaço mole e membranoso, o qual separa os ossos do crânio. A fontanela 

anterior ou bregmática (delimitada pelos ossos frontal e pariental) e a fontanela 

posterior e ou lambdoide (delimitada pelos ossos occiptal e parietal).  

Ainda de acordo com os apontamentos de Ghizoni; et al. (2016), as suturas 

cranianas e secundários tem a idade prevista a qual dá início a fusão.  

Tabela 1 – Suturas cranianas e secundárias, idade de início da fusão 

SUTURAS INÍCIO DA FUSÃO 

Metópica 2 meses 

Sagital 22 meses 

Coronal 24 meses 

Lambdoide 26 meses 

Frontonasal 68 meses 

Frontoesfenoidal 22 meses 

Escamosa temporal 35-39 meses 

Fonte: Ghizoni; et al. 2016. 
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Tabela 2 – Idade de fechamento das fontanelas craniana 

Fontanelas Idade de fechamento 

Anterior ou bregmática 24 meses 

Posterior ou lambdoide 3 meses 

Anterolateral (Esfenoide) 6-24 meses 

Posterolateral (Mastoide) 6-24 meses 

 Fonte: (Ghizoni; et al. 2016, p. 497). 

Quando as fontanelas fecham precocemente as suturas ficam 

comprometidas, podendo vir a apresentar 04 tipos de anormalidade, sendo: 

Escafocefalia ou dolicocefalia (fechamento precoce da sutura 
sagital), trigonocefalia (fechamento precoce da sutura metópica), 
plagiocefalia (fechamento precoce da sutura coronal ou lambdoide, 
unilateral), braquicefalia ou turricefalia (fechamento precoce das 
suturas coronais e/ ou lambdoides). (MELO, 2014, p. 102). 

Desta forma, pode ser considerado de grande importância o 

acompanhamento do pediatra, para que essas patologias possam ser corrigidas sem 

haver a necessidade de procedimentos cirúrgicos.  

3.4 A assistência de Enfermagem no Fechamento da Fontanela 

A enfermagem na atenção básica atua em todas as fases do ciclo de vida dos 

indivíduos, cuja finalidade está voltada diretamente para à promoção, prevenção, 

proteção e recuperação da saúde, Ferreira; Périco; Dias (2018). Desta forma, pode-

se considerar que a enfermagem é uma prática profissional de grande importância 

dentro do contexto qualidade de vida.  

Quando o foco é a saúde da criança, a enfermagem está voltada desde o 

atendimento que prima por ações ou medidas preventivas desde o nascimento, com 

a finalidade de evitar o seu adoecimento. Na primeira consulta de puericultura é 

realizado um exame físico completo, de forma que seja analisada toda a estrutura 

física da criança (BRASIL, 2012).  

Dentro desse contexto, pode-se considerar de suma importância o 

acompanhamento do desenvolvimento biopsicossocial, pois mediante esse 

procedimento é possível diagnosticar e tratar possíveis patologias além de contribuir 

para que a criança possa ter melhor qualidade de vida (FERREIRA; PÉRICO; DIAS, 

2018). 
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O crescimento da criança é compreendido pelo Ministério da Saúde como 

sendo um processo dinâmico e contínuo expresso pelo aumento do tamanho 

corporal, esse processo é influenciado por fatores intrínsecos e extrínsecos 

conforme esclarecem (MAIA; PESSOA; SOARES, 2014): 

Avaliação periódica: por meio da avaliação periódica do ganho 
ponderal e do progresso individual da criança, é possível identificar 
aquelas sob maior risco de morbi/mortalidade, portanto o 
acompanhamento da criança deve permitir a realização de condutas 
preventivas e curativas adequadas à fase de crescimento e 
desenvolvimento.  
Crescimento normal: o crescimento normal é condicionado a 
inúmeros processos fisiológicos que dependam do atendimento de 
várias necessidades durante a vida fetal e a infância. Embora a 
adequação do crescimento seja insuficiente, por si só, para avaliar 
adequadamente o estado de saúde de um indivíduo ou de uma 
população, o crescimento físico normal é um pré-requisito para 
qualquer estratégia de promoção de bem-estar infantil. 
Acompanhamento: para acompanhar de forma adequada o 
crescimento de uma criança, é necessário o registro periódico e 
sistemático de índices antropométricos na Caderneta de Saúde da 
Criança, na qual devem ser anotadas todas as informações sobre 
sua história de crescimento e desenvolvimento (MAIA; PESSOA; 
SOARES, 2014, p. 15-16). 
 

Os cuidadores precisam estar atentos ao desenvolvimento da criança nos 

primeiros anos de vida, visto que nesta etapa da vida extrauterina que o tecido 

nervoso mais cresce e amadurece. Esse período de desenvolvimento infantil é 

bastante atento pelos profissionais de saúde, fato este que pode ser observado 

mediante o preenchimento da Caderneta de Saúde da Criança (BRASIL, 2012). 

Outro fator de total importância no desenvolvimento infantil é a avaliação do 

crescimento da cabeça/cérebro de crianças nos dois primeiros anos de vida, visto 

que, as alterações acontecem de forma lenta e não apresenta alterações no estado 

nutricional. “O perímetro cefálico merece destaque porque é importante variável na 

avaliação do crescimento da cabeça e do cérebro nos dois primeiros anos de vida. 

Posteriormente, o aumento do perímetro cefálico é muito pequeno” (SANTANA, 

2012, p. 50).  

Segundo Ghizoni, et al., (2016, p. 496): “O crânio de um recém-nascido é 

composto de múltiplos ossos e suturas que, para permitir sua passagem através do 

canal de parto e acomodar o encéfalo, o tornam maleável e sujeito a forças externas 

que o deformam, [...]”, sendo assim, é fundamental que os profissionais de saúde 

observem e registrem o formato e simetria do crânio. 
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Os ossos cranianos são separados por tecidos membranosos – suturas e 

fontanelas – que permitem que seu volume seja alterado, de forma que se ajuste a 

circunferência da cabeça para acomodar-se a mudança de formato e ao trajeto do 

canal de parto, conforme explicam Moore; Persaud; Torchia (2016, p. 346): “Seis 

grandes áreas fibrosas (fontanelas) estão presentes onde as suturas se encontram. 

A plasticidade dos ossos e as suas conexões frouxas nas suturas permitem que a 

calvária sofra alterações de forma durante o nascimento”. 

As suturas mais importantes são destacadas por Xavier (2011) como sendo: 

Suturas sagital, entre os ossos parientais; Sutura metópica, 
interfrontal ou frontal média; Sutura coronária, entre os ossos frontais 
e parientais; Sutura lambdóide, entre os ossos parientais e occipital; 
Sutura temporal, entre os ossos parientais e temporais (XAVIER, 
2011, p. 34). 

As suturas cranianas progridem para a fusão com diferentes períodos de 

fusão, visto que o tempo de fusão das suturas primárias, o mesmo processo se dá 

com as fontanelas, haja vista que estas tendem a se fechar até o segundo ano 

(GHIZONI, et al., 2016). 

As fontanelas são consideradas como zonas membranosas as quais 

acontece à junção de pelo menos três ossos cranianos podendo ser sentidas 

durante a palpação como porções amolecidas da cabeça, e sua medição se 

diferencia conforme explica (DUARTE, BRAGA, 2011): 

A Fontanela posterior mede cerca de 0,5 cm ao nascimento, 
fechando-se pouco tempo depois; A fontanela anterior tem 1 a 5 cm 
ao nascimento e normalmente não se fecha antes de 18 meses de 
idade; com a criança em repoiso, é esperado que a fontanela anterior 
esteja plana, não sendo, portanto, esperado que se encontre 
abaulada ou deprimida; As suturas são as aberturas entre os ossos e 
podem ser facilmente palpadas no recém-nascido.  (DUARTE, 
BRAGA, 2011, p. 54). 

Durante a primeira infância o cérebro encontra-se em uma fase de constante 

crescimento, ou seja, devido essa transformação, o cérebro tende a se expandir e 

com isto aumenta o seu tamanho, conforme pode ser observado na Figura 06. 
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Figura 06 – Crânio do recém – nascido 

 

Fonte: Xavier, 2011. 

A anatomia dos cérebros humanos ‘Neocórtex’ pode ser considerada como 

similares, pois compreendem a mesma formação, porém, o cérebro infantil 

apresentam uma desproporção maior com relação à cabeça, e o resto do corpo. “O 

cérebro infantil é menos mielinizado, com calota óssea fina, fazendo com que forças 

moderadas aumentem as sequelas neurológicas” Maksoud Filho (2018, p.38). 

Sendo assim, os riscos de lesão são maiores.  

Portanto, para compreender os processos que acontecem no 

desenvolvimento físico e psíquico das crianças desde o período gestacional até a 

puberdade, os profissionais de saúde se apoiam sobre os dois pilares da 

puericultura, sendo a prevenção e a educação em saúde. Essas duas linhas sempre 

estarão interligadas, daí a assertiva de que a puericultura é fundamentalmente 

Pediatria Preventiva (RIBEIRO; et al. 2014).   

Nesse mesmo sentido Suto; Laura; Costa (2014) sustentam que o Programa 

de Puericultura é a base utilizada na Saúde da Família, visto que a Puericultura 

engloba um conjunto de medidas e cuidados preventivos capazes de nortear a 

saúde e bem-estar e possibilitar a resolução de problemas que afetam o 

desenvolvimento da criança.  

Segundo Ribeiro; et al. (2014, p. 89): “A puericultura é um dos principais 

programas da atenção básica do Sistema Único de Saúde, definida, 

tradicionalmente, pelo conjunto de técnicas que asseguravam o desenvolvimento 

físico e mental da criança”. Entretanto, os cuidados direcionados por meio da 
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puericultura compreende desde a gestação até 4 e 5 anos de idade. Pois são 

técnicas as quais cuidam de diferentes distúrbios das áreas do crescimento 

estatural, nutricional e desenvolvimento da criança, as quais visam reduzir as altas 

taxas de mortalidade infantil.  

Nesse contexto, pode-se pontuar que a puericultura é indispensável na 

construção do vínculo entre família, criança e equipe de saúde, pois esse vínculo 

viabiliza a assistência integral que inicia a partir dos seus primeiros dias de vida, pois 

permite detectar precocemente as áreas que impede o desenvolvimento infantil, a 

nutrição, o desenvolvimento neuropsicomotor da criança (ZANARDO; et al. 2017).  

Entretanto, a puericultura é uma tarefa de grande destaque para a 

enfermagem dentro das suas ações na atenção básica, conforme explicam 

(RIBEIRO; et al. 2014).  

Através da consulta em puericultura, à enfermeira acompanha o 

crescimento e desenvolvimento da criança, promove aleitamento 

materno, orienta alimentação por ocasião do desmame, faz controle 

das doenças imunopreveníveis pela vacinação, controle das doenças 

diarreias infecções respiratórias agudas, soluciona intercorrências e 

orienta mãe/cuidador sobre cuidados de saúde da criança (RIBEIRO; 

et al. 2014, p. 90).  

Portanto, os cuidados na puericultura iniciam no primeiro ano de vida, mais 

precisamente na primeira semana por tratar de um momento pertinente a fim de 

“orientar aos cuidados ao recém-nascido, imunizações, teste do pezinho, estimular 

aleitamento materno e sanar dúvidas, incluindo duas consultas no 2º ano de vida 

preferencialmente no 18º e no 24º mês” Zanardo; et al. (2017). Contudo, após os 

dois anos de idade as consultas passem a serem anuais próximas ao mês do 

aniversário da criança.  

Zanardo; et al. (2017) salientam que  a puericultura é uma prática 

assistencial cuja atividade do enfermeiro, envolve o acompanhamento periódico e 

sistemático das medidas que visem à saúde da criança, a prevenção à saúde da 

criança. Todavia, o Ministério da Saúde (MS) propõe o Calendário Mínimo de 

Consultas para a Assistência à Criança, conforme segue a baixo: 
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Quadro 1 – Calendário mínimo de consultas para assistência à criança 

NÚMERO DE 

CONSULTAS 
DIAS MESES ANOS 

1º ano – uma 
Até 

15 
1 2 4 6 9 12 18 24 3 4 5 6 

1º ano – sete X X X X X X X       

3º ano – uma        X X     

4º ano – uma          X    

5º ano – uma           X   

6º ano – uma            X X 

Fonte: (BRASIL, 2004).  

Portanto, o crescimento infantil passa por diversos processos de avaliações, 

assim como as medidas antropométricas, o peso, a estatura, os perímetros cefálico 

(PC), torácico e braquial, a erupção dentaria o fechamento das fontanelas e suturas. 

Diante dessas necessidades, o profissional de enfermagem carece estar atento a 

queixa principal, revisar os problemas apresentados, enfatizar a promoção oportuna, 

estimular a mudança de hábitos e cuidados. 

As atribuições do enfermeiro na puericultura são: 

I. Realizar anamnese e exame clínico; 

Analisar as condições de nascimento do RN, o tipo de parto, local do parto, 

se houve a realização do pré-natal, peso ao nascer, a idade gestacional, índice de 

Apgar, se ocorreu intercorrências na gestação ou no parto.   

II. Avaliar a presença de situação de vulnerabilidade (relação pais-

filhos); 

Crianças nascidas em área de risco, baixo peso ao nascer, prematuridade, 

asfixia grave por Apgar < 7, mãe menos idade, internação ao nascer, histórico 

familiar de morte em criança < 5 anos, 

III.  Avaliar crescimento, desenvolvimento e estado nutricional; 

Valores antropométricos, anotar na carteira a curva de crescimento, 

observar crianças com percentil alterado (< ou >) da preferencia e realizar a 

orientação aos pais, perímetro encefálico.  
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IV. Avaliar e orientar quanto à imunização;  

V. Orientar os cuidados com o bebê; 

Lavagem Das mãos antes do contato com o bebê, orientar quanto ao coto 

umbilical, 

VI. Realizar a classificação de risco da criança; 

VII. Orientar sobre as doenças, intercorrências e sinais de risco; 

VIII. Orientar a alimentação e a higiene; 

IX. Orientar a prevenção dos acidentes na infância;  

X. Programar as consultas subsequentes; 

XI. Atentar para sinais de depressão materna. (UNASUS, 2012).  

De acordo com UNASUS (2014, p. 2): “a avaliação do crescimento físico 

normal é uma forma importante de conhecer e vigiar o estado geral da saúde de 

uma criança e o desenvolvimento socioeconômico e de saúde da comunidade onde 

ela vive”. Todavia, a avaliação periódica da saúde da criança é fundamental, e 

permite o acompanhamento do seu desenvolvimento, analisando todos os fatores 

que possam estar anormal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

4 METODOLOGIA 

4.1 Delineamentos da Pesquisa (Tipo de Pesquisa) 

A metodologia que consiste na elaboração do presente trabalho refere-se à 

pesquisa bibliográfica a qual permite que os dados coletados sobre o assunto, 

sirvam de base para o levantamento de conceitos, princípios e ideias que serão 

analisadas e mensuradas no decorrer do trabalho. Gil (1995) citado por Bastos 

(2010, p. 51): “A pesquisa define-se basicamente por uma coleta de material 

disponível e já existente, o qual pode ser selecionado a partir de livros, de revistas, 

de periódicos especializados e de documentos diversos”.  

4.2 Local do Estudo 

Serão selecionadas publicações fazendo uso da Rede de Computadores 

como ferramenta de acesso e buscas nas redes de dados da SCEILO (Scientific 

Eletronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências de Saúde) e BDENF (Banco de Dados em Enfermagem), a partir da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), além de livros e revistas que retratem o assunto 

com evidência.  

4.3 Sujeito Da Pesquisa 

Artigos, livros e revistas que estejam relacionados ao assunto em evidência.  

4.3.1 Critérios De Inclusão 

Será adotado como critérios de inclusão: artigos escritos em português, com 

disponibilidade de texto completo em suporte eletrônico e publicado em periódicos 

nacionais.  

4.3.2 Critérios De Exclusão 

Como critérios de exclusão, serão excluídos artigos localizados com repetição 

em mais de uma base de dados como, por exemplo; SCEILO (Scientific Eletronic 

Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de 

Saúde) e BDENF (Banco de Dados em Enfermagem), Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), de acordo com o estudo que esta sendo elaborado.  
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4.4 Coletas De Dados 

A amostra será selecionada a partir da leitura de resumos dos artigos 

encontrados, capítulos de livros e revistas que responderem o problema da pesquisa 

e que alcancem os objetivos propostos. A partir da leitura, serão selecionadas as 

bibliografias que se encaixarem nos critérios de inclusão e exclusão, totalizando um 

número de aproximadamente 50 referências bibliográficas.  Para acesso aos textos 

completos serão utilizados os recursos disponíveis na rede de banco de dados e 

leitura na integra. 

Para o mapeamento das produções cientificas, será elaborado um 

instrumento com a finalidade de coletar informações e responder ao objetivo desta 

revisão. Esse instrumento visa abranger os seguintes itens: ano e país de origem; 

título do estudo; periódico de publicação; objetivo; tipo de estudo; referencial 

metodológico; descrição acerca da identificação de qual assistência de Enfermagem 

deve ser prestada no fechamento fontanela posterior e anterior e apresentação dos 

resultados (APENDICE OU ANEXO). Em seguida todos os artigos selecionados 

serão estudados e analisados na íntegra. 

Será realizada a análise de conteúdo em três etapas: pré-analise, exploração 

dos materiais e interpretação dos resultados. Posteriormente será desenvolvida a 

leitura flutuante e fichamentos (ficha documental e ficha de extração de dados) 

possibilitando uma leitura abrangente do conteúdo. A leitura chegara à codificação 

da temática fixada nos fichamentos e organização de categorias para resultado e 

discussão de acordo com a literatura. 

Por se tratar de uma pesquisa de revisão bibliográfica, sem envolvimento com 

seres humanos, dispensa a aprovação do comitê de ética em pesquisa. 
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FIGURA 5 - Fluxograma – Referências utilizadas e excluídas da análise de dados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sampaio; Ravelli,  2019. 
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4.5 Instrumento De Coleta Dados 

Com o objetivo de sistematizar a coleta de dados será elaborado um roteiro 

em formato de quadro-resumo para cada um dos artigos analisados (APÊNDICE A), 

contendo informações: 

a) Identificação da publicação do titulo do artigo e do periódico, autores, 

formação e instrução de atuação do principal autor, pais, idioma e ano da 

publicação; 

b) Avaliação de estudos sobre a aplicabilidade é identificar a assistência de 

Enfermagem que deve ser prestada no fechamento fontanela posterior e anterior. 

c)Características metodológicas do estudo: tipo de publicação/delineamento 

da pesquisa; objetivos do estudo, caracterização da população, amostra, análise 

estatística e conclusão. 

 Em seguida todos os artigos e (livros, manuais ministeriais, teses 

dissertações, etc...) selecionados serão estudados e analisados na íntegra. 

4.6 Análise de discussão dos dados  

O referido projeto de pesquisa terá seu conteúdo realizado em etapas, que 

serão assim realizadas: primeira etapa será realizada a pré-analise, exploração dos 

materiais e interpretação dos resultados; na segunda etapa realizaremos a leitura de 

extração de dados, possibilitando uma leitura abrangente do conteúdo. Já na 

terceira etapa, com a leitura realizaremos à codificação da temática fixada nos 

fichamentos e organização de categorias para resultado e discussão de acordo com 

a literatura. 

4.7 Considerações Éticas  

Em relação aos aspectos éticos o presente estudo por ser de revisão 

bibliográfica, não será submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Apucarana, de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), porém todos os preceitos éticos estabelecidos serão respeitados 

no que se refere à zelar  pela legitimidade das informações, privacidade e sigilo das 

informações, quando necessárias, tornando os resultados desta pesquisa públicos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise dos artigos embasados possibilitou coletar informações que 

estejam relacionadas ao estudo, visto que, mediante a análise dos artigos é possível 

obter conhecimentos acerca da assistência de enfermagem no fechamento da 

fontanela. Considerando-se o objetivo principal deste trabalho visa identificar a 

assistência de Enfermagem que deve ser prestada no fechamento da fontanela 

posterior e anterior.  

 

Quadro 2 – Descrição dos artigos inclusos na revisão de literatura, segundo bases de 

dados e ano. 

Estudo Autores Bases de dados Ano Título do trabalho 

01 BRASIL BVS/SCIELO 2004 Agenda de 
compromisso para 
saúde integral da 
criança e redução da 
mortalidade infantil 

02 TRAD, Clóvis 
Simão; ROSIQUE, 
Rodrigo G. 

SCIELO 2005 Craniossinostoses 
primárias: ensaio 
econofrágico. 

03 MARTINI, Frederic 
H.; TIMMONS, 
Michael J.; 
TALLITSCH, 
Robert B. 

LIVROS GOOGLE 2009 Anatomia humana. 

04 BASTOS, Rogério 
Lustosa.  

LIVRO GOOGLE 2009 Ciências humanas e 
complexidades: 
projetos, métodos e 
técnicas de pesquisa: 
o caos, a ciência. 

05 MACEDO, Antonio; 
et al.  

REVISTAS 
MEDICAL 

2010 Enxerto ósseo em 
crânio: princípios 
básicos para a 
integração óssea.  

06 KONDAGESKI, 
Charles. 

SCIELO 2010 Distrator ósseo 
craniano de 
acionamento 
magnético 
percutâneo. 

07 SANTOS, José 
Sebastião dos; et 
al.  

LIVROS GOOGLE 2010 Protocolos clínicos e 
regulação: acesso à 
rede de saúde 

08 SANTANA, João 
Carlos Batista.  

LIVROS GOOGLE 2011 Saúde da criança e do 
Adolescente: 
puericultura na 
prática. 

09 DUARTE, 
Elysangela Dittz; 
BRAGA, Patrícia 

LIVROS GOOGLE 2011 Anamnese e exame 
físico do recém-
nascido. 
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Pinto. 

10 XAVIER, Swya 
Oliveira.  
 

UNIRIO / 
dissertação de 
mestrado 

2011 Deformidade craniana 
do recém-nascido 
Prematuro: 
Implicações para a 
equipe de 
enfermagem. 

11 BRASIL BVS/SCIELO 2012 Saúde da criança: 
crescimento e 
desenvolvimento 

12 HOCKENBERRY, 
Marilyn J; 
WILSON. David. 

LIVROS GOOGLE 2012 Wong, fundamentos 
de enfermagem 
pediátrica. 

13 APPLEGATE, 
Edith. 

LIVROS GOOGLE 2012 Anatomia e fisiologia. 

14 SILVA, Sergio 
Francisco Serafim 
Monteiro da; 
MEDEIROS, João 
Cabral de; 
ALENCAR, Rebeca 
Oliveira de. 

REVISTAS UFPE 2013 Um caso de 
craniosinostose da 
sutura sagital em um 
subadulto do sítio 
arqueológico furna do 
nego, Município de 
Jataúba, Pernambuco, 
Brasil. 

15 SCHREEN, Gerd; 
MATARAZZO, 
Carolina Gomes. 

REVISTAS UFPE 2013 Tratamento de 
plagiocefalia e 
blaquicefalia 
posicionais com 
órtese craniana: 
estudo de caso. 

16 UNASUS, 
Universidade 
Aberta do SUS.  

REVISTA 
UNIFESP 

2014 Caso completo 01, 
Danrley. 
Fundamentação 
teórica: Puericultura 

17 SUTO, Cleuma 
Sueli Santos; 
LAURA, Taciane 
Alves de Oliveira 
Freitas; COSTA, 
Laura Emmanuela.  

REVISTAS UFPE 2014 Puericultura: a 
consulta de 
enfermagem em 
unidade básica de 
saúde 

18 MELO, José 
Roberto Tude. 

LIVROS GOOGLE 2014 Craniossinostose 

19 MAIA, Ednei Costa; 
PESSOA, Fabrício, 
Silva.   

ARES/UFMA 2014 Saúde da criança e a 
saúde da família: 
atenção à saúde da 
criança no primeiro 
ano de vida. 

20 PINTO, Fernando 
Campos Gomes; 
MATARAZZO, 
Carolina Gomes. 

REVISTA 
MEDICAL 

2014 Anais do 2º congresso 
Internacional Sabará 
de Especialidades 
Pediátricas.   

21 RIBEIRO, Sabiny 
Pedreira; et al. 

SCIELO 2014 O cotidiano de 
enfermeiro na 
consulta em 
puericultura.  
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22 SCHOENWOLF, 
Gary C. et al.  

SCIELO 2016 Larsen embriologia 
humana 

23 MOORE, Keith L.; 
PERSAUD, T. 
V.N.; TORCHIA, 
Mark G.  

LIVROS GOOGLE 2016 Embriologia clínica 

24 GHIZONI, Enrico; 
et al. 
 

SCIELO 2016 Diagnósticos das 
deformidades 
cranianas sinostóticas 
e não sinostóticas em 
bebês: uma revisão 
para pediatrias. 

25 ZANARDO, 
Graziani Maidana; 
et al. 

REVISTA 
ENFERMAGEM 

2017 Atuação do 
enfermeiro na 
consulta de 
puericultura: uma 
revisão narrativa da 
literatura. 

26 REBELO, Alícia 
Moreira; 
FERREIRA, Joana 
Dialva; DIAS, 
Ângela Miguel. 

REVISTAS UERJ 2018 Fontanela anterior 
persistente – 
patológico ou variante 
normal? 

27 FERREIRA, 
Sandra Rejane; 
PÉRICO, Lisiane 
Andréia Devinar; 
DIAS, Vilma 
Regina Freitas 
Gonçalves. 

SCIELO 2018 A complexidade do 
trabalho de enfermeiro 
na Atenção Primária á 
Saúde.  

28 CASELATO, Gisele 
coelho Resende; 
ZANON, Nelsi. 

LIVROS GOOGLE 2018 Neurocirurgia 
pediátrica.  

29 MAKSOUD FILHO, 
João Gilberto. 

LIVROS GOOGLE 2018 Manual de urgências 
cirúrgicas em 
pediatria. 

Fonte: Sampaio; Ravelli, 2019. 

 

 Conforme mencionado na metodologia do estudo, foram encontrados 29 

artigos ou outros trabalhos indexados nas bases de dados consultados. Desse total 

08 (27,6%) artigos estavam indexados na base SCIELO, 01(3,45%) na base UNIRIO 

dissertações, 08 (27,6%) em bases de revistas online, 01(3,45%) em base de ARES-

UFMA e 11 (37,9%) dos trabalhos utilizados foram  livros.  

De acordo com o instrumento proposto para análise das referências 

encontradas, o Quadro 2 abaixo apresenta a síntese das devidas publicações, no 

que se refere ao delineamento  da pesquisa, formação e instituição do autor 

principal, país, idioma e tipo de periódico  (área de conhecimento). 
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QUADRO 3 – Descrição dos artigos inclusos na revisão de literatura, segundo 

delineamento da pesquisa, formação e instituição do autor principal, país, idioma e 

tipo de periódico (área de conhecimento). 

 

Estu
do  

Delineamento Formação 
do autor 
principal 

Instituição 
sede do 
autor 
principal 

País Idioma Tipo de 
periódico 

01 Revisão 
narrativa 
bibliográfica 
 

Escritor Biblioteca 
Virtual em 
Saúde do 
Ministério da 
Saúde 

BRASIL Portuguê
s 

Agenda de 
Compromis
sos para a 
Saúde 
Integral da 
Criança e 
Redução da 
Mortalidade 
Infantil  

02 Estudo de 
Caso 

Doutor  Faculdade de 
Medicina de 
Ribeirão 
Preto da 
Universidade 
Ribeirão 
Preto, SP 

BRASIL Portuguê
s 

Radiol Bras 

03 Revisão 
narrativa 
bibliográfica 
 

Escritor Universidade 
of Havaii 

BRASIL Inglês  
 

Editora 
Artmed 

04 Estudo 
descritivo 
exploratório 

Professor Sindicato 
Nacional dos 
Editores de 
Livros 

BRASIL Portuguê
s 

Editora E-
Papers 

05 Revisão 
narrativa 
bibliográfica 

Cirurgião 
plástico 

Sistema de 
Gestão de 
Publicidade 
da RBCP 

BRASIL Portuguê
s 

Rev. Bras. 
Cir. Plást. 

06 Revisão 
narrativa 
bibliográfica 

Mestre em 
Ciências 

Universidade 
Tecnológica 
Federal do 
Paraná 

BRASIL Portuguê
s 

Repositorio 
UTFPR 

07 Revisão de 
literatura do 
tipo narrativa. 

Escritor Sindicato 
Nacional dos 
Editores de 
Livro, RJ 

BRASIL Portuguê
s 

Editora 
Elsevier  

08 Revisão de 
literatura do 
tipo narrativa. 

Escritor Pontifícia 
Universidade 
Católica do 
Rio Grande  

BRASIL Portuguê
s 

Editora 
EDIPUCRS 

09 Revisão Escritor PROENF BRASIL Portuguê Edisciplinas 
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narrativa 
bibliográfica 
 

s USP 

10 Estudo 
descritivo 
exploratório 

Enfermeira Universidade 
Federal do 
Estado do 
Rio de 
Janeiro – 
UNIRIO 

BRASIL Portuguê
s  

Revista 
UNIRIO 

11 Revisão 
narrativa 
bibliográfica 
 

Escritor Biblioteca 
Virtual em 
Saúde do 
Ministério da 
Saúde 

BRASIL Portuguê
s 

Cadernos 
de Atenção 
Básica – 33  

12  Revisão 
narrativa 
bibliográfica 
 

Professor 
de Pediatria 

Sindicato 
Nacional dos 
Editores de 
Livros 

BRASIL Portuguê
s 

Editora 
Elsevier 

13 Revisão 
narrativa 
bibliográfica. 

Escritor Sindicato 
Nacional dos 
Editores de 
Livros 

BRASIL Portuguê
s 

Editora 
Elsevier 

14 Revisão 
narrativa 
bibliográfica 

Professor Universidade 
Federal de 
Pernambuco 

Brasil Portuguê
s 

Revista 
UFPE 

15 Estudo de 
caso 

Doutor Clínica 
Cranial Care 

BRASIL  Portuguê
s  

Scielo 

16 Estudo 
descritivo- 
qualitativo 

Escritor Universidade 
Federal de 
São Paulo 

BRASIL Portuguê
s 

Universidad
e Federal 
de São 
Paulo 

17 Estudo 
descritivo, de 
abordagem 
quantitativa. 

Enfermeira Universidade 
do Estado da 
Bahia/UNEB 

BRASIL Portuguê
s 

Rev. 
Enfermage
m UFPE 

18 Revisão de 
literatura do 
tipo narrativa. 

Mestre em 
Medicina 

Universidade 
Federal da 
Bahia UFBA 

BRASIL Portuguê
s 

Sociedade 
Brasileira 
de 
Neurocirurgi
a Pediátrica  

19 Revisão 
narrativa 
bibliográfica 
 

Escritor Universidade 
Federal do 
Maranhão – 
UFMA 

BRASIL Portuguê
s 

UMA-SUS 
Universidad
e Aberta do 
SUS 

20 Revisão 
narrativa 
bibliográfica 
 

Escritor Faculdade de 
Medicina da 
Universidade 
de São Paulo 
(HCFMUS)  

BRASIL Portuguê
s 

2º 
Congresso 
Internacion
al Sabará 
de 
Especialida
des 
Pediátricas 

21 Estudo 
descritivo- 

Enfermeira Universidade 
Federal da 

BRASIL Portuguê
s  

Rev Enferm 
UERJ 
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qualitativo Bahia 

22 Revisão de 
literatura do 
tipo narrativa. 

Escritor  Faculty of 
Medicine 

BRASIL Inglês Editora 
Elsevier 

23 Revisão de 
literatura do 
tipo narrativa. 

Escritor Faculty of 
Medicine 

BRASIL Inglês Editora 
Elsevier  

24 Revisão 
narrativa 
bibliográfica 
 

Cirurgião 
plástico 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 
(UNICAMP) 

BRASIL Portuguê
s 

Rev. Paul 
Pediatr.   

25 Revisão de 
literatura do 
tipo narrativa. 

Enfermeira Universidade 
Católica Dom 
Bosco 

BRASIL Portuguê
s 

Revista 
Brasileira 
de 
Enfermage
m REBEn 

26 Estudo de 
Caso 

Escritor Hospital 
Senhora da 
Oliveira 

BRASIL Inglês / 
Portuguê
s 

Birth and 
growth 
medical 
jornal 

27 Revisão 
narrativa 
bibliográfica 
 

Escritor Hospital 
Nossa 
Senhora da 
Conceição 

BRASIL Portuguê
s 

Revista 
Brasileira 
de 
Enfermage
m REBEn 

28 Revisão 
narrativa 
bibliográfica 
 

Escritor Sindicato 
Nacional dos 
Editores de 
Livros 

BRASIL Portuguê
s 

Editora 
Elsevier 

29 Revisão 
narrativa 
bibliográfica 
 

Escritor  
 

Faculdade de 
Medicina da 
Universidade 
de São Paulo 
(HCFMUSP)  

BRASIL Portuguê
s 

2º 
Congresso 
Internacion
al Sabará 
de 
Especialida
des 
Pediátricas 

Fonte: Sampaio; Ravelli, 2019. 

 

Ao analisar os dados que foram encontrados pode ser observado que, em 

relação aos 29 trabalhos, sendo que 01(3,45%) utilizou-se da pesquisa qualitativa, 

02(6,9%) trabalhos tiveram como base pesquisas quantitativas, 01(3,45%) estudo 

descritivo exploratório, 03(10,35%) estudos de caso, 21(72,40%) revisão narrativas 

bibliográficas, 01(3,45%) estudo descritivo qualitativo.  

Em relação á instituição de origem do autor principal, 15(4,35%) estão 

vinculados diretamente com faculdades e universidades.  
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Com relação ao idioma 2 (6,9%) tem origem em outro país, enquanto que os 

outro 27 (7,83%) são publicados em português e no Brasil como o país de origem e 

sede dos estudos.  

Quanto as funções 4 (13,79%) pessoas desempenham a função de 

enfermeira, 5 (17,2%) desempenham a função de médico, doutor ou cirurgião, 16 

(55,17%) escritor e 4 (13,79%) são mestre ou professor.  

A seguir, são apresentados os periódicos onde foram publicados os artigos 

selecionados para o estudo, de acordo com o número de artigos (TABELA 1).  

 

Tabela 3 – Periódicos utilizados para publicação 

PERÍODICOS Nº % 

Agenda de Compromissos para 

a Saúde Integral da Criança e 

Redução da Mortalidade Infantil 

1 3,45 

Radiol Bras 1 3,45 

Editora Artmed 1 3,45 

Editora E-Papers 1 3,45 

Rev. Bras. Cir. Plást. 1 3,45 

Repositorio UTFPR 1 3,45 

Editora EDIPUCRS 1 3,45 

Edisciplinas USP 1 3,45 

Revista UNIRIO 1 3,45 

Cadernos de Atenção Básica – 

33  
1 3,45 

Editora Elsevier 6 20,68 

Revista UFPE 1 3,45 

Scielo 1 3,45 

Universidade Federal de São 

Paulo 
1 3,45 

Rev. Enfermagem UFPE 1 3,45 

Sociedade Brasileira de 

Neurocirurgia Pediátrica  
1 3,45 

UMA-SUS Universidade Aberta 

do SUS 
1 3,45 

2º Congresso Internacional 1 3,45 
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Sabará de Especialidades 

Pediátricas 

Rev Enferm UERJ 1 3,45 

Rev. Paul Pediatr.   1 3,45 

Revista Brasileira de 

Enfermagem REBEn 
2 6,9 

Birth and growth medical jornal 1 3,45 

2º Congresso Internacional 

Sabará de Especialidades 

Pediátricas 

1 

3,45 

Fonte: Sampaio; Ravelli, 2019. 

 

Em relação aos periódicos, pode-se perceber que 21(55,17%) das 

publicações estão na área da Enfermagem, sendo distribuídos entre doutores, 

escritores, cirurgiões e 6 (20,68%) são publicações em livros. 

A enfermagem na atenção básica atua em todas as fases do ciclo de vida 

dos indivíduos, cuja finalidade está voltada diretamente para à promoção, 

prevenção, proteção e recuperação da saúde. (FERREIRA; PÉRICO; DIAS (2018). 

Desta forma, pode-se considerar que a enfermagem é uma prática 

profissional de grande importância dentro do contexto qualidade de vida. Quando o 

foco é a saúde da criança, a enfermagem está voltada desde o atendimento que 

prima por ações ou medidas preventivas desde o nascimento, com a finalidade de 

evitar o seu adoecimento. Na primeira consulta de puericultura é realizado um 

exame físico completo, de forma que seja analisada toda a estrutura física da 

criança (BRASIL, 2012).  

Zanardo; et al. (2017) salientam que a puericultura é uma prática 

assistencial cuja atividade do enfermeiro, envolve o acompanhamento periódico e 

sistemático das medidas que visem à saúde da criança, a prevenção à saúde da 

criança.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os cuidados com as fontanelas são fundamentais para que não sucedam 

algumas deformidades que podem interferir na qualidade de vida da criança e 

possivelmente causar algum problema psicológico. Como são as deformidades 

cranianas, as quais são as principais queixas de mães e cuidadoras de bebês nas 

rotinas do pediatra. 

Muitos bebês acabam apresentando deformidades posicionais decorrentes 

das posições as quais são colocados para dormirem, visto que, quando os bebês 

são posicionados na posição supina ou permanecem na mesma posição por um 

longo período, acabam por desenvolver as deformidades cranianas, como a 

plagiocefalia (o crânio em forma de um paralelogramo com achatamento occiptal e 

anterior contolateral) e a braquicefalia (o achatamento occiptal bilateral).  

O diagnóstico dessas deformidades se dá por meio de exames clínicos 

pedidos pelo pediatra, ao inspeciona a cabeça da criança desde o topo ao qual é 

facilmente observar a paralelogramo. A orientação do enfermeiro é fundamental, 

pois muitas vezes a mãe ou cuidadora pode não ter conhecimento refere às causas 

das deformidades e agravarem a situação.   
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ÂPENDICE   A – Instrumento de coleta de dados 

Artigo  nº 1 

1. IDENTIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO 

Título do artigo  

Periódico/número/volume/
ano 

 

Autor(es)  

Formação/Profissão do 
autor Principal 

 

Instituição/local   

Pais/Idioma  

 

2. AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS SOBRE - Assistência de enfermagem no 

fechamento da fontanela 
Qual o aspecto estudado?  

Foi utilizado algum 
instrumento de avaliação? 

Sim ( )              Não (   ) 
 
Qual é (são) o(s) instrumento(s) utilizado(s)? 
 
O pesquisador justifica a escolha?  
 

 

3. CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DO ESTUDO 

Tipo de publicação 
/delineamento de 
pesquisa  

Pesquisa: 
(  ) quantitativa 
(  )delineamento experimental 
(  ) delineamento quase- experimental 
(  )delineamento não-experimental  
Corte: 
(  ) transversal 
(  ) longitudinal 
(  ) qualitativa 
(  ) etnografia/etnociencia 
(  ) fenomenologia/hermenêutica 
(  ) teoria fundamentada 
Não pesquisa: 
( ) revisão de literatura 
(  ) relato de experiência 
(  ) estudo de caso 
(  ) revisão sistemática 
(  ) metanálise 
(  ) outras. Qual?_______________________ 
 

Objetivos  
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População  Faixa etária: Não 
Sexo ( ) masculino   ( ) feminino 
 

Amostra ( Segundo 
________________
_______________) 

Amostragem de não probabilidade  
(   ) conveniência 
(   )quota 
(   ) proposital 
 
Amostragem de probabilidade 
(   )aleatória Simples (randômica)   (   )aleatória 
estratificada) 
(   ) de grupo      (   ) sistemática 
 
Outro tipo de amostragem:--------------------------------- 
Tamanh0 ( n) inicial ------------------ e final --------------- 
 

Resultados   
 
 

Conclusões  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


