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RESUMO: Os cuidados com o recém-nascido são fundamentais para a sua vida e desenvolvimento, entre 
os primeiros cuidados a higienização do coto umibilical e um dos mais importantes e que deve ser 
prossedido de maneira correta, entretanto, que acercam as mães de dúvidas. Artigos apontam que diante 
do cuidado com o coto umbilical experiências anteriores, relação familiar e cultura têm-se mantido como 
primeiras para nortearem as puérperas, neste contexto o conhecimento é empírico o que  torna-se fator de 
risco para tétano neo-natal, frente a realidade cabe a enfermagem  promover a educação em saúde através 
de orientações de cuidados com o recém-nascido e o coto-umbilical.  Para que aconteça a mumificação e 
desprendimento do coto umbilical, preconiza-se a higienização a cada troca de fralda do bebê, utilizando  
gaze umidecida com àlcool 70%, justifica-se o uso por ter ação anti-séptica e ser volátil, o que evita a 
penetração para corrente sanguínea e propícia a desidratação do coto. A pesquisa almeja identificar o 
conhecimento das puérperas sobre a importância da higienização do coto umbilical e a realização do 
mesmo, visando  desenvolver a observação de acontecimentos atuais e descrevê-los de forma a evidenciar 
a situação em questão, reconhecendo interesses e comportamentos da população a ser estudada. O estudo 
será descritivo-exploratório, de abordagem quali-quantitativa, adotando uma entrevista informal utilizando 
um questionário semi-estruturado abordando puérperas no alojamento conjunto da maternidade de uma 
instituição de saúde em um município do noroeste do Paraná.Os resultados esperados visam à obtenção de 
dados que possam identificar as reais dúvidas e condutas das puérperas em relação a higienização do coto 
umbilical. 
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