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Como tratar o granuloma
umbilical do recémnascido, na falta do bastão
de nitrato de prata?
Para o tratamento do granuloma
umbilical, na falta de nitrato de prata bastão,
pode ser manipulada solução aquosa com
nitrato de prata a 10%. Assim como o bastão,
a solução aquosa de nitrato de prata deve ser
aplicada por profissional de saúde, na
unidade, com o uso de cotonete, 1 a 2 vezes
por semana, durante 2 a 3 semanas, mas
geralmente poucas aplicações são suficientes
para o tratamento. Para reduzir o risco de
queimadura química, deve-se proteger a pele
da região periumbilical com vaselina.
É importante reforçar os cuidados de
higiene com o coto umbilical com o uso de
álcool 70% para reduzir contaminação
bacteriana. O nitrato de prata não deve ser
utilizado para a higiene do coto umbilical.
Após a queda do coto umbilical, a
recomendação é continuar com higiene na
cicatriz umbilical com água e sabão no
banho, removendo secreções e crostas, para
diminuir a população bacteriana no local.
Na presença de sinais de inflamação ao
redor do umbigo, como edema, hiperemia e
calor no local com ou sem sinais sistêmicos
de infecção em um recém-nascido, deve-se
suspeitar de onfalite. A onfalite é uma
infecção potencialmente grave, que exige
tratamento hospitalar.
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