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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Dermatite consiste no contato direto da pele com substâncias irritantes 

como, por exemplo, constituintes urinários alcalinos e enzimas digestivas, no caso da 

dermatite de fraldas
(1)

. A urina atua como fator irritante não só pelo atrito e maceração 

conseqüente, mas também quando se torna alcalina
(2)

, as fezes, por sua vez, através de suas 

enzimas digestivas cuja atividade é inversamente proporcional à consistência fecal, constitui 

fator causal fundamental na gênese de dermatite de fraldas
(3)

. Frente a essa realidade, é 

relevante pontuar os objetivos deste estudo: levantar o conhecido produzido sobre dermatite 

de fraldas nos últimos quinze anos e analisar a produção diante da inserção da enfermagem 

nesse contexto.  METODOLOGIA: Trata-se de um levantamento bibliográfico no banco de 

dados LILACS, utilizando-se os descritores dermatite de fraldas. Este estudo foi desenvolvido 

entre os meses de setembro a outubro de 2008, tomando como base o seguinte critério para 

inclusão: resumos que abordassem sobre o tema dermatite de fraldas em suas diversas 

dimensões. RESULTADOS: Os resultados mostram uma limitada produção de conhecimento 

sobre o tema: apenas 12 artigos nos últimos quinze anos, apresentados quantitativamente a 

seguir: 1993 (25%), 1996 (25%), 2003 (25%) e 2008 (25%). Quanto ao tipo de pesquisa 25% 

são revisões bibliográficas; 25% relatos de experiência e 50% são pesquisas de campo 

subsidiadas pela metodologia quantitativa, exclusivamente. Relativo à temática abordada nos 

artigos percebe-se uma maior preocupação com a assistência de enfermagem na prevenção de 

dermatites de fraldas (41,6%) e cuidados higiênicos versus dermatite de fraldas (25%). 

CONCLUSÃO: Portanto, acreditamos que a produção de novos conhecimentos relativos a 
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assistência de enfermagem ao recém-nascido com dermatite de fraldas seja relevante, uma vez 

que torna menos doloroso o processo de desenvolvimento da criança nos seus primeiros dias 

de vida e subsidie a formação profissional do enfermeiro, especialmente, àqueles que atuam 

em neonatologia e pediatria. 
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