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PREFÁCIO

O cenário era desafiador. 

Lidar com a área de pessoal sempre foi uma das maiores, senão a maior das provações de 
qualquer gestor. No entanto, assumir a Chefia do Departamento-Geral do Pessoal representava 
ser muito mais do que isso. 

Não se tratava de ser, simplesmente, o responsável por gerenciar cerca de setecentos e cinquenta 
mil vidas. No Exército, isso não basta. se em uma empresa normal você gerencia pessoas, 
aqui você as compromete. Chamamos isso de Gestão de vidas. militares da ativa, inativos, 
pensionistas e seus dependentes; servidores civis da ativa, inativos e pensionistas; pensionistas 
de ex-combatentes; cadetes, alunos de estabelecimentos de ensino e soldados do efetivo variável; 
enfim, todos que fazem parte da Família verde-Oliva precisam se sentir permanentemente 
apoiados e amparados. 

Confesso que os primeiros dias à frente do DGP foram de muitos desafios. A análise inicial 
dos objetivos do Departamento descortinou um cenário bem mais complexo do que aquele que 
eu supunha anteriormente. E uma conclusão era inevitável: precisaríamos ter foco e dedicação 
e, principalmente, eleger o objetivo principal, tendo em vista sua importância, sensibilidade e 
urgência. 

É como nos disse, certa vez, um grande pensador: “Foco não é o fato de o gestor ter de dizer sim 
a tudo aquilo que é importante, mas a capacidade de dizer não ao que é importante, porém, não 
imprescindível”.

Assim, elegemos o nosso foco prioritário: a Revitalização da saúde Assistencial do Exército. 

A importância da saúde para o bem-estar e a tranquilidade das nossas famílias é inconteste. 
Diante disso, e considerando o cenário geral de enorme crise por que passa o sistema de saúde 
do Brasil, foi necessário estabelecê-la como nossa prioridade número um. Com uma grande 
quantidade de planos de saúde em processos de liquidação e recuperação judicial, além de uma 
inflação médica anual da ordem de 19%, nós não poderíamos esperar que essa crise também 
batesse às nossas portas. Precisávamos atuar proativamente e com grande energia. 

Dentro desse contexto, diversas medidas foram sendo tomadas para evitar uma grave crise que, 
segundo nossas previsões, iria eclodir em 2020. Inicialmente, procuramos conscientizar todos 
aqueles que integram a Estrutura de saúde da Força Terrestre (integrantes do DGP, Comandantes 
de Regiões militares, Inspetores de saúde e Diretores das nossas Organizações de saúde) por 
meio de videoconferências, palestras e visitas de orientação. 

Posteriormente, realizamos o simpósio de saúde/2017 nas instalações do nosso HCE, em fevereiro, 
no Rio de Janeiro. saímos do evento totalmente alinhados e com uma grande quantidade de Boas 
Práticas levantadas, com o potencial de permear nossas Oms com os anticorpos da imunização 
da anunciada crise. uma delas dizia respeito, exatamente, à elaboração dos necessários 
Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) na área de Enfermagem. um trabalho meticuloso 
e persistente realizado pelos integrantes do Hospital Central do Exército (HCE) – estratégica 



Organização militar de saúde –, que enxergaram a grande oportunidade de padronizar os 
procedimentos na área da saúde, nivelando-os em alto grau de qualidade. 

E assim foi feito. uma Boa Prática que merece nossos efusivos elogios. 

E os efeitos dessa grandiosa tarefa não se restringem aos limites do HCE. Eles estão sendo 
disseminados pelas demais Oms e têm o poder de melhorar, paulatinamente, a qualidade do 
sistema de saúde do nosso Exército, como sempre tem sido feito. 

Exemplos como esse farão com que, no futuro, a leitura do passado mostre que, mais uma vez, 
o Exército soube enfrentar um grave problema com visão prospectiva, proatividade e pessoas 
comprometidas, pois, neste exato momento, nós estamos construindo o nosso amanhã. 

Parabéns aos integrantes do HCE pelo belo trabalho realizado! 

Prossigam firmes e motivados, pois o nosso desafio é grande e o trabalho a ser executado 
continuará bastante árduo. 

Que todos os que utilizarem este magnífico trabalho percebam que estarão sendo partícipes de 
um grupo que enfrenta o desafio de manter o sistema de saúde do Exército sustentável, eficiente 
e voltado para os verdadeiros interesses da Instituição: ter um sistema de saúde Assistencial à 
altura da Família militar. 

Parabéns aos integrantes do HCE pelo belo trabalho realizado! 

missão cumprida! vamos em frente!

General de Exército manoel Luiz Narvaz PAFIADACHE 
Chefe do Departamento-Geral do Pessoal



APRESENTAÇÃO

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) de Enfermagem, confeccionados com base no 
preconizado por literatura atual pertinente, representam a descrição sistematizada e detalhada 
das rotinas a serem adotadas pelos profissionais da área de enfermagem. Portanto, os POPs 
constituem uma importante ferramenta de gestão, indispensável no cenário do planejamento e 
da acreditação hospitalar, contribuindo para assegurar boas práticas na saúde.

O lançamento desta coletânea de procedimentos tem por finalidade padronizar as etapas de 
execução das ações de atendimento, proporcionando melhor qualidade, segurança, agilidade e 
economicidade.

A implementação dos POPs servirá como fonte constante de consulta e representará mais uma 
etapa na consolidação das Organizações militares de saúde compromissadas com a qualidade e 
a segurança na assistência, sempre com o foco nos seus usuários.

General de Exército Walter souza BRAGA NETTO 
Comandante militar do Leste





INTRODUÇÃO

A enfermagem é formada por um grupo imprescindível de profissionais. O enfermeiro e o 
técnico de enfermagem acompanham e cuidam dos pacientes durante as 24 horas do dia, sete 
dias por semana, assistindo integralmente suas necessidades e prestando o necessário apoio 
também aos familiares. Eis aí, no meu entendimento, a singularidade maior dos profissionais de 
tão importante categoria. Enfermeiros e técnicos de enfermagem estando, sem interrupção, ao 
lado dos pacientes, desenvolvem o olhar que diferencia, os registros que garantem importantes 
informações e o cuidado acolhedor e restaurador.

Ao longo de minha vivência de mais de 30 anos como médico e gestor, aprendi a admirar 
esses companheiros seguidores de Florence Nightingale e Anna Nery. O trabalho por eles 
desempenhado permite-me afirmar que um hospital que possui um corpo de enfermagem sério e 
comprometido realiza, inegavelmente, uma assistência segura e de qualidade aos seus pacientes.

O planejamento é o ponto de partida do trabalho bem realizado. Na saúde não é diferente. Para 
bem atender os pacientes, é necessário planejar e agir. Ligando uma ponta à outra, do plano à 
ação, estão o estudo, o respeito e a dedicação. Assim é com nossa enfermagem, sempre pautada 
no paciente como objetivo maior.

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), listados nas páginas seguintes, materializam a 
intenção de nossa enfermagem de assegurar a melhor assistência aos usuários, padronizando 
e operacionalizando as ações específicas de acordo com o recomendado pela atual literatura 
científica.

Os POPs não devem ser entendidos como uma mera cartilha, mas como um instrumento valioso 
para descrever as melhores práticas em enfermagem, constituindo excelente caminho para uma 
assistência ágil, segura e de qualidade.

Para uma apresentação de mais fácil consulta, os procedimentos estão divididos em seis volumes: 
unidade materno-Infantil, unidades Especiais, Bloco Cirúrgico, Clínica médica, Clínica Cirúrgica/ 
Ortopedia/Psiquiatria/Oncologia/CCIH e unidades de Pacientes Externos. Todavia, apesar de 
tal distribuição ser exclusivamente pedagógica, reconhecemos a importância do entrosamento 
entre os saberes para o alcance do cuidado articulado e integral.

Por fim, desejo que os presentes POPs possam colaborar para caminharmos sem cessar rumo 
a uma assistência de enfermagem cada vez mais comprometida com a qualidade e o respeito à 
família verde-oliva.

HOsPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO 
“Cuidar de você nos motiva.”

General de Brigada médico Alexandre FALCÃO Corrêa 
Diretor do HCE
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO:
O Centro Cirúrgico Obstétrico (CCObst) é um serviço destinado ao atendi-
mento de gestantes em trabalho de parto, parto e puerpério.

2 - INDICAÇÃO:
Atender pacientes durante o trabalho de parto, o parto e o puerpério.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 termômetro;
•	 estetoscópio;
•	 esfigmomanômetro;
•	 avental;
•	 impressos;
•	 algodão;
•	 álcool a 70%.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
sistematizar a admissão durante o trabalho de parto, o parto e o puerpério, 
proporcionando conforto e segurança à parturiente.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 apoiar a gestante e seu acompanhante;
•	 orientar quanto a normas e rotinas da unidade.
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DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

CENTRO-CIRúRGICO OBSTéTRICO

POP Nº 01
Elaboração: marcia Nunes dos santos marcelino – Cap

Revisão: Kely Cristiane souto moreira – 2º Ten
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Recepciona a gestante, 
apresentando-se e informando 
seu nome e função.

Na admissão da 
gestante.

sala de 
Admissão

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Identifica a paciente e confere o 
nome no Boletim de Atendimento 
médico (BAm)

Após o passo 
anterior.

sala de 
Admissão

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta e tranquiliza a paciente. Após o passo 
anterior.

sala de 
Admissão

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Auxilia a gestante a subir na 
mesa de exame e, depois, a 
descer. 

Após o passo 
anterior.

sala de 
Admissão

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Prepara a gestante para o exame 
obstétrico realizado pelo médico.

Após o passo 
anterior.

sala de 
Admissão

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Posiciona a gestante em decúbito 
dorsal.

Após o passo 
anterior.

sala de 
Admissão

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Aciona o padioleiro e encaminha 
a gestante ao setor de Radiologia, 
em cadeira de rodas, para 
realização de ultrassonografia.

Quando o exame 
de imagem for 
solicitado pelo 
médico.

sala de 
Admissão

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Admite a gestante após a 
comprovação, pelos exames 
e pela história clínica, de que 
ela está em trabalho de parto, 
indução ou cesárea.

Na admissão da 
gestante.

sala de 
Admissão

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Encaminha a paciente até a sala 
de Pré-parto, juntamente com o 
acompanhante de sua escolha.

Na transferência 
da gestante para 
a sala de Pré-
parto.

sala de Pré-parto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

solicita que a gestante retire suas 
roupas, adornos e próteses e os 
entregue ao acompanhante.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica os sinais vitais: pressão 
arterial, pulso, respiração e 
temperatura axilar (observando, 
principalmente, a pressão arterial 
e a temperatura).

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto

continua...

POP Nº 01

ADMISSÃO DA GESTANTE NO CENTRO-CIRÚRGICO OBSTÉTRICO
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a coleta de dados, 
observando: número de 
gestações, número de abortos, 
paridade, alergias, uso de 
medicação rotineira, antecedentes 
mórbidos (diabetes mellitus, 
hipertensão arterial, cardiopatias 
e doenças neurológicas), uso de 
drogas químicas, tabagismo e 
etilismo.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta quanto a normas e rotinas 
do hospital.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Estimula e orienta a gestante 
a escolher a posição mais 
confortável.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a gestante e o seu 
acompanhante sobre a 
possibilidade de deambular.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Informa sobre a possibilidade de 
ingesta de dieta líquida durante o 
início do trabalho de parto.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Encaminha ao banho de 
aspersão.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere as solicitações de 
exames laboratoriais, se houver, e 
comunica ao laboratório.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Registra, no prontuário e em 
impressos próprios, os cuidados e 
orientações realizadas.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Registra o nome da gestante no 
Livro Administrativo.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

01 Criação do POP em junho/2017.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

CENTRO-CIRúRGICO OBSTéTRICO
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

CENTRO-CIRúRGICO OBSTéTRICO

POP Nº 02
Elaboração: marcia Nunes Dos santos marcelino – Cap 

Revisão: Kely Cristiane souto moreira – 2º Ten 

1 - DEFINIÇÃO:
A sala de Pré-parto é a unidade destinada ao recebimento e à assistência a 
parturientes nos momentos que antecedem o parto normal; permite acom-
panhar a evolução do trabalho de parto da forma mais fisiológica, ativa, 
participativa e segura possível.

2 - INDICAÇÃO:
 Atender às gestantes em trabalho de parto.

3 – CONTRAINDICAÇÕES:
De acordo com montenegro (2014), há contraindicações absolutas e relati-
vas (maternas) para o parto normal.
Absolutas:

•	 placenta prévia total e parcial;
•	 placenta acreta;
•	 malformações genitais;
•	 tumorações prévias;
•	 desproporção cefalopélvica com feto vivo.

Relativas (maternas):
•	 cardiopatias específicas;
•	 pneumopatias específicas;
•	 dissecção aórtica;
•	 condições associadas à elevação da pressão intracraniana;
•	 história de fístula retovaginal.
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4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 termômetro;
•	 estetoscópio;
•	 esfigmomanômetro;
•	 avental;
•	 impressos;
•	 luva estéril;
•	 luva de procedimento;
•	 gaze estéril;
•	 gaze não estéril;
•	 algodão;
•	 foco;
•	 bola suíça.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Proporcionar assistência qualitativa e humanitária à gestante durante todo 
o trabalho de parto.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 falha no registro dos passos realizados no procedimento e de 

intercorrências;
•	 não realização das orientações a gestantes e acompanhantes duran-

te a evolução do trabalho de parto.

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. ministério da saúde. Agência Nacional de vigilância sanitária. 
Protocolo de identificação do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

______. ministério da saúde. Portaria nº 529, de 01 de abril de 2013. 
Institui o Programa Nacional de segurança do Paciente. Diário Oficial da 
união, 2013.

mONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. 
Rezende – Obstetrícia Fundamental. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014.

NETTINA, sandra m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel 
Cruz. Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie 
voeux. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.

RICCI, susan scott. Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. 
Tradução de maria de Fátima Azevedo. [Reimp.] Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere a identificação da 
paciente com a prescrição médica.

Na chegada à sala 
de Pré-parto. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica os sinais vitais: pressão 
arterial, pulso, respiração e 
temperatura axilar (observando, 
principalmente, a pressão arterial 
e a temperatura).

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta e tranquiliza a paciente. Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a gestante a relatar 
a sensação, a intensidade e a 
duração das contrações uterinas.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta e estimula o banho de 
aspersão visando à higiene e à 
promoção do conforto.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Oferece camisola à gestante. No trabalho de 
parto. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a gestante sobre a 
necessidade da retirada de 
adornos, próteses e roupas.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a paciente e o seu 
acompanhante sobre a 
possibilidade de deambular e 
ensina técnicas de respiração 
e exercícios com a bola suíça, 
quando indicados.

Durante o 
trabalho de 
parto.

sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Promove um ambiente tranquilo 
e seguro, com privacidade para a 
gestante e o seu acompanhante.

Durante o 
trabalho de 
parto.

sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Estimula a gestante a assumir a 
posição mais confortável durante 
o trabalho de parto.

Durante o 
trabalho de 
parto.

sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Estimula a participação do 
acompanhante no processo do 
trabalho de parto.

Durante o 
trabalho de 
parto.

sala de Pré-parto.

continua...

POP Nº 02

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE NO PRÉ-PARTO PARA O PARTO NORMAL
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Informa sobre a possibilidade de 
ingesta de dieta líquida no início 
do trabalho de parto.

Durante o 
trabalho de 
parto.

sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

mantém a gestante e seu 
acompanhante informados sobre 
a evolução do trabalho de parto.

Durante o 
trabalho de 
parto.

sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Comunica à equipe médica 
qualquer intercorrência durante o 
trabalho de parto.

Durante o 
trabalho de 
parto.

sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere as solicitações de 
exames laboratoriais, se houver, e 
comunica ao laboratório.

Durante o 
trabalho de 
parto.

sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Observa a presença de perdas 
vaginais e as queixas da gestante 
e avisa ao médico

Durante o 
trabalho de 
parto.

sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Encaminha a gestante, de maca, 
para a sala de Parto.

Durante o 
trabalho de 
parto.

sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Registra os cuidados em impresso 
próprio.

Durante o 
trabalho de 
parto.

sala de Pré-parto.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

01 Criação do POP em junho/2017.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

CENTRO-CIRúRGICO OBSTéTRICO
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

CENTRO-CIRúRGICO OBSTéTRICO

POP Nº 03
Elaboração: marcia Nunes Dos santos marcelino – Cap 

Revisão: Kely Cristiane souto moreira – 2º Ten 

1 - DEFINIÇÃO:
A gestante permanece na sala de Pré-parto com seu acompanhante de 
escolha, assistida pelas equipes de enfermagem e médica.

2 - INDICAÇÃO:
Gestantes que não possuem indicação clínica para o parto normal.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 termômetro;
•	 estetoscópio;
•	 esfigmomanômetro;
•	 avental;
•	 impressos;
•	 luva estéril;
•	 luva de procedimento;
•	 gaze estéril,
•	 gaze não estéril;
•	 algodão;
•	 foco;
•	 solução antisséptica;
•	 seringa 20 ml;
•	 agulha 40x12;
•	 pomada anestésica;
•	 sondas Foley nº 14 e nº16;
•	 frasco coletor fechado;
•	 esparadrapo ou micropore;
•	 água destilada.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Proporcionar assistência qualitativa e humanitária à gestante durante todo 
o pré-parto.

6 - PONTO CRíTICO:
Falha no registro dos passos realizados no procedimento e de 
intercorrências.

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. ministério da saúde. Agência Nacional de vigilância sanitária. 
Protocolo de identificação do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

______. ministério da saúde. Portaria nº 529, de 01 de abril de 2013. 
Institui o Programa Nacional de segurança do Paciente. Diário Oficial da 
união, 2013.

NETTINA, sandra m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel 
Cruz. Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie 
voeux. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.

RICCI, susan scott. Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. 
Tradução de maria de Fátima Azevedo. [Reimp.] Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013. 
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POP Nº 03

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE NO PRÉ-PARTO PARA O PARTO CESÁREO

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere a identificação da 
paciente com a prescrição médica.

Na admissão à 
sala de Pré-parto. sala de Pré-parto.

Enfermeiro /
Técnico de 
Enfermagem

verifica os sinais vitais: pres-
são arterial, pulso, respiração e 
temperatura axilar (observa, prin-
cipalmente, a pressão arterial e a 
temperatura).

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta e tranquiliza a paciente. Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Explica à gestante sobre a neces-
sidade de permanecer em dieta 
zero.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica se a gestante foi encami-
nhada ao banho de aspersão com 
solução antisséptica.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere se a gestante está utili-
zando a camisola.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere se a gestante retirou 
adornos e próteses.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Promove um ambiente tranquilo 
e seguro, com privacidade para a 
gestante e o seu acompanhante.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Estimula a gestante a assumir a 
posição mais confortável.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a gestante e seu acompa-
nhante sobre o procedimento a 
ser realizado.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta o acompanhante que 
irá assistir ao parto sobre a 
paramentação e o comportamento 
dentro da sala Cirúrgica.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Avalia as condições da rede veno-
sa nos membros superiores e 
realiza a punção venosa periférica 
com cateter sobre agulha de gros-
so calibre, preferencialmente nº 
18 e na região distal do membro 
não dominante.

Durante o proce-
dimento de 
punção venosa 
periférica.

sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

mantém o cateter permeabiliza-
do com solução salina 0,9% ou 
soroterapia, conforme prescrição 
médica.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Explica à gestante e ao seu acom-
panhante sobre o esvaziamento 
através da sondagem vesical de 
demora e realiza o procedimento.

Antes do início 
do procedimen-
to de sonda-
gem vesical de 
demora.

sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Comunica à equipe médica qual-
quer intercorrência apresentada 
pela gestante.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere as solicitações de exames 
laboratoriais, se houver, e comu-
nica ao laboratório.

verificação de 
exames. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Encaminha a gestante, de maca, 
para a sala de Cirurgia.

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza as anotações (registro) 
em impresso próprio. 

Após o passo 
anterior. sala de Pré-parto.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

01 Criação do POP em junho/2017.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

CENTRO-CIRúRGICO OBSTéTRICO



29

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

CENTRO-CIRúRGICO OBSTéTRICO

POP Nº 04 
Elaboração: marcia Nunes Dos santos marcelino – Cap  

Revisão: Kely Cristiane souto moreira – 2º Ten 

1 - DEFINIÇÃO:
O parto normal é o parto vaginal sem utilização de instrumentos.

2 - INDICAÇÃO:
A circulação de sala (circulante) é responsável pelo funcionamento geral na 
sala antes, durante e após o procedimento, assegurando que a esterilidade 
seja mantida.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há. 

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 termômetro;
•	 estetoscópio;
•	 esfigmomanômetro;
•	 avental;
•	 impressos;
•	 algodão;
•	 álcool a 70%;
•	 gazes; 
•	 compressas;
•	 campos; 
•	 luvas estéreis;
•	 soluções.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Incentivar a gestante a fazer todo o esforço possível para empurrar o bebê 
para fora e informar-lhe sobre a evolução do processo.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 observar continuamente a paciente quanto a seu estado geral, sinais 

vitais, sangramentos, sinais de choque, permeabilidade de vias 
aéreas e acesso venoso;

•	 apoiar a paciente e seus familiares em casos de intercorrências com 
a mãe ou o recém-nascido.

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. ministério da saúde. Agência Nacional de vigilância sanitária. 
Protocolo de identificação do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

______. ministério da saúde. Portaria nº 529, de 01 de abril de 2013. 
Institui o Programa Nacional de segurança do Paciente. Diário Oficial da 
união, 2013.

NETTINA, sandra m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel 
Cruz. Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie 
voeux. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.

ORGANIZAÇÃO muNDIAL DA sAÚDE. Fundo das Nações unidas para 
a Infância. Iniciativa Hospital Amigo da Criança – revista, atualizada e 
ampliada para o cuidado integrado. módulo 03 – Promovendo e incentivan-
do a amamentação em um Hospital Amigo da Criança: Curso de 20 horas 
para equipes de maternidade. Brasília-DF: Editora do ministério da saúde, 
2009. (série A. Normas e manuais Técnicos).

RICCI, susan scott. Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. 
Tradução de maria de Fátima Azevedo. [Reimp.] Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013.
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POP Nº 04

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE (CIRCULAÇÃO DE SALA) PARA O PARTO NORMAL

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos.
Antes de entrar 
na sala de 
Parto.

Centro 
Cirúrgico 
Obstétrico.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Arruma a sala de Parto com os 
campos cirúrgicos, instrumentais, 
materiais para aspiração, reanimação, 
ventilação e/ou intubação traqueal e a 
unidade de Calor Radiente (uCR).

Na arrumação 
da sala. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta novamente o acompanhan-
te em relação à paramentação e ao 
comportamento na sala de Parto.

Após o passo 
anterior. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Recepciona a gestante, encaminhan-
do-a para a sala de Parto. 

Na entrada da 
gestante na 
sala cirúrgica.

sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Auxilia a gestante na passagem para a 
mesa de parto, posicionando-a corre-
tamente na mesa.

Após o passo 
anterior. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere com a gestante a identificação 
correta.

Após o passo 
anterior. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere a retirada de adornos, próte-
ses e roupas íntimas.

Após o passo 
anterior. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a antissepsia da pele e prepa-
ra o campo cirúrgico das coxas e da 
região abdominal.

Após o passo 
anterior. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Incentiva a gestante durante o período 
expulsivo.

Após o passo 
anterior. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Auxilia na coleta da placenta, quan-
do solicitada, e do sangue do cordão 
umbilical do recém-nascido, com a 
correta identificação dos tubos.

Após o passo 
anterior. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Auxilia o pediatra nos cuidados 
imediatos de rotina e, se houver 
intercorrências com o recém-nascido, 
providencia a transferência para a uTI 
Infantil.

Após o passo 
anterior. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a identificação do 
recém-nascido.

Após o passo 
anterior. sala de Parto.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Promove, sempre que possível, o 
contato físico da puérpera com o 
recém-nascido e o aleitamento mater-
no precoce, conforme a recomenda-
ção do “Projeto Hospital Amigo da 
Criança”.

Após o passo 
anterior. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Auxilia no curativo da puérpera. Após o passo 
anterior. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a higiene na puérpera. Após o passo 
anterior. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica a identificação do soro e a 
punção venosa periférica.

Após o passo 
anterior. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Transfere a puérpera da mesa de parto 
para a maca.

Após o passo 
anterior. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Encaminha a puérpera para o aloja-
mento conjunto através do corredor 
interno, com a prescrição e o sangue 
do cordão umbilical do recém-nascido.

Após o passo 
anterior. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Retira o material da sala de parto e 
encaminha para o expurgo.

Após o passo 
anterior. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

solicita aos funcionários da compa-
nhia de limpeza a higienização da 
sala.

Após o passo 
anterior. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Preenche os impressos (digitação dos 
gastos, registro do parto).

Após o passo 
anterior. sala de Parto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a organização do setor. Após o passo 
anterior. sala de Parto.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do POP em junho/2017.

02 Revisão do POP em janeiro/2013.

01 Criação do POP em agosto/2009.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

CENTRO-CIRúRGICO OBSTéTRICO
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

CENTRO-CIRúRGICO OBSTéTRICO

POP Nº 05 
Elaboração: marcia Nunes dos santos marcelino – Cap 

Revisão: Kely Cristiane souto moreira – 2º Ten

1 - DEFINIÇÃO:
O parto cesáreo, ou cesariana, segundo Rezende (2014), consiste na retira-
da cirúrgica do feto de dentro do útero por meio de uma incisão feita na 
parede abdominal e outra efetuada no útero.

2 - INDICAÇÃO:
A circulação de sala (circulante) é responsável pelo andamento geral da 
sala cirúrgica antes, durante e após o procedimento cirúrgico, assegurando 
que a esterilidade seja mantida. 

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 termômetro;
•	 estetoscópio;
•	 esfigmomanômetro;
•	 avental;
•	 impressos;
•	 algodão;
•	 álcool a 70%;
•	 gazes estéreis; 
•	 gazes não estéreis;
•	 compressas estéreis;
•	 campos estéreis; 
•	 luvas estéreis;
•	 soluções.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Proporcionar assistência qualitativa e humanitária durante o procedimento 
cirúrgico.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 observar continuamente a paciente quanto a seu estado geral, sinais 

vitais, sangramentos, sinais de choque, permeabilidade de vias 
aéreas, acesso venoso, sonda vesical;

•	 apoiar a paciente e seus familiares em casos de intercorrências com 
a mãe ou o recém-nascido.

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. ministério da saúde. Agência Nacional de vigilância sanitária. 
Protocolo de identificação do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

______. ministério da saúde. Portaria nº 529, de 01 de abril de 2013. 
Institui o Programa Nacional de segurança do Paciente. Diário Oficial da 
união, 2013.

mONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. 
Rezende – Obstetrícia Fundamental. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014.

NETTINA, sandra m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel 
Cruz. Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie 
voeux. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.

ORGANIZAÇÃO muNDIAL DA sAÚDE. Fundo das Nações unidas para 
a Infância. Iniciativa Hospital Amigo da Criança – revista, atualizada e 
ampliada para o cuidado integrado. módulo 03 – Promovendo e incentivan-
do a amamentação em um Hospital Amigo da Criança: Curso de 20 horas 
para equipes de maternidade. Brasília-DF: Editora do ministério da saúde, 
2009. (série A. Normas e manuais Técnicos).

RICCI, susan scott. Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. 
Tradução de maria de Fátima Azevedo. [Reimp.] Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013.
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POP Nº 05

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE (CIRCULAÇÃO DE SALA) PARA O PARTO CESÁREO

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica o mapa cirúrgico, obser-
vando o tipo de procedimento a ser 
realizado.

Antes de 
começar o 
procedimento.

Centro 
Cirúrgico 
Obstétrico.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere a arrumação da sala e sepa-
ra o material necessário (aspiração, 
reanimação, ventilação e intubação 
traqueal).

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Antes da entrada da paciente, verifica 
os equipamentos e a unidade de Calor 
Radiante (uCR).

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Recebe a paciente na sala Cirúrgica. Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere a pulseira de identificação 
com a gestante.

Identificação 
da paciente. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Iguala a altura da mesa cirúrgica com 
a maca, encostando uma na outra, 
e transfere a paciente para a mesa 
cirúrgica.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere a retirada de adornos, próte-
ses e roupas íntimas.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta o acompanhante em relação à 
paramentação e ao comportamento na 
sala Cirúrgica.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Auxilia a equipe cirúrgica na 
paramentação.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza o preparo da paciente na mesa 
cirúrgica, colocando-a na posição soli-
citada pelo anestesista.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Após a anestesia, coloca a paciente na 
posição solicitada pelo cirurgião.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Prepara o manguito do aparelho de 
pressão, o estetoscópio e o aspirador 
de secreção, com a sonda já posicio-
nada, para que fiquem acessíveis ao 
anestesista.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Auxilia no posicionamento dos 
equipamentos.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Auxilia no atendimento aos cirurgiões, 
pediatras e anestesistas conforme as 
necessidades e solicitações durante 
todo o procedimento.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Providencia a reposição de materiais e 
medicamentos solicitados.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Auxilia o pediatra nos cuidados 
imediatos de rotina e, se houver 
intercorrências com o recém-nascido, 
providencia a tranferência para a uTI 
Infantil.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a identificação do 
recém-nascido.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Promove, sempre que possível, o 
contato físico da puérpera com o 
recém-nascido e o aleitamento mater-
no precoce, conforme a recomenda-
ção do “Projeto Hospital Amigo da 
Criança”.

Após o passo 
anterior.

sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Auxilia na coleta do sangue do cordão 
umbilical do recém-nascido, quando 
solicitada, com a correta identificação 
dos tubos.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Auxilia no curativo da puérpera. Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza a paciente ao término 
do procedimento e coloca fralda 
descartável.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica a identificação do soro e a 
punção venosa periférica.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Transfere a paciente da mesa cirúrgica 
para a maca.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

continua...

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

CENTRO-CIRúRGICO OBSTéTRICO
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POP Nº 05

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE (CIRCULAÇÃO DE SALA) PARA O PARTO CESÁREO

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Encaminha a puérpera para o aloja-
mento conjunto através do corredor 
interno, com a prescrição e o sangue 
do cordão umbilical do recém-nascido.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Encaminha os materiais a serem este-
rilizados para o expurgo.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Retira o material da sala de parto e 
encaminha para o expurgo.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

solicita aos funcionários da compa-
nhia de limpeza a higienização da 
sala.

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Preenche os impressos (digitação dos 
gastos, registro do parto).

Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a organização do setor. Após o passo 
anterior. sala Cirúrgica.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do POP em junho/2017.

02 Revisão do POP em janeiro/2013.

01 Criação do POP em agosto/2009.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

CENTRO-CIRúRGICO OBSTéTRICO

POP Nº 06 
Elaboração: marcia Nunes Dos santos marcelino – Cap  

Revisão: Kely Cristiane souto moreira – 2º Ten 

1 - DEFINIÇÃO:
Garantir a identificação segura do recém-nascido (RN) e de sua mãe ainda 
na sala de Parto.

2 - INDICAÇÃO:
Após o nascimento do recém-nascido em sala de parto.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 duas pulseiras de identificação para RN;
•	 caneta esferográfica azul ou preta; 
•	 prontuário da mãe; 
•	 luva de procedimento.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 o recém-nascido deve ser identificado tão logo a sua condição clíni-

ca permita;
•	 a mãe deve ser identificada com uma pulseira contendo os mesmos 

dados da pulseira do seu filho.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 não realização da identificação da mãe e do recém-nascido; 
•	 falha no registro dos passos realizados no procedimento e de 

intercorrências;
•	 falta da pulseira.
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7 - REFERÊNCIAs: 

BRAsIL. ministério da saúde. Agência Nacional de vigilância sanitária. 
Protocolo de identificação do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

______. ministério da saúde. Portaria nº 529, de 01 de abril de 2013. 
Institui o Programa Nacional de segurança do Paciente. Diário Oficial da 
união, 2013.

REDE BRAsILEIRA DE ENFERmAGEm E sEGuRANÇA DO PACIENTE. 
Estratégias para a Segurança do Paciente: Manual para Profissionais de 
Saúde. Porto Alegre: EDI PuC-Rs, 2013. 132p. 
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Explica à mãe sobre a importância do 
procedimento.

Antes da 
realização da 
identificação 
materna e do 
recém-nascido.

Centro 
Cirúrgico 
Obstétrico.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere o nome da puérpera na pulseira 
e no prontuário.

Antes de 
preencher a 
pulseira.

Centro 
Cirúrgico 
Obstétrico.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

mostra as pulseiras e lê os dados inscri-
tos para a mãe e o acompanhante.

Após o passo 
anterior.

Centro 
Cirúrgico 
Obstétrico.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Centro 
Cirúrgico 
Obstétrico.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Calça as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Centro 
Cirúrgico 
Obstétrico.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca uma pulseira no braço direito 
da mãe, com a parte de identificação 
voltada para cima, e outra no tornozelo 
direito do recém-nascido, prendendo 
de forma segura e firme para que não 
comprima o membro. 

Na identi-
ficação do 
recém-nascido

Centro 
Cirúrgico 
Obstétrico.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Envolve o recém-nascido em campo 
aquecido para promover seu conforto. Após o passo 

anterior.

Centro 
Cirúrgico 
Obstétrico.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Recolhe o material e o encaminha ao 
local apropriado.

Após o 
término do 
procedimento.

Centro 
Cirúrgico 
Obstétrico.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Acondiciona as roupas no saco hamper. Após o passo 
anterior.

Centro 
Cirúrgico 
Obstétrico.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Retira as luvas e higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Centro 
Cirúrgico 
Obstétrico.

continua...

POP Nº 06

IDENTIFICAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Anota no prontuário da mãe e seu 
recém-nascido os cuidados realizados 
e as orientações fornecidas com data, 
horário, admissão, dados completos, 
condições gerais, tipo de parto, proce-
dimento realizado e assinatura do 
executante.

Registro no 
prontuário 
e impressos 
próprios.

Centro 
Cirúrgico 
Obstétrico.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 Revisão do POP em junho/2017.

01 Criação do POP em março/2009.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

CENTRO-CIRúRGICO OBSTéTRICO
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

MATERNIDADE

POP Nº 01 
Elaboração: Kely Cristiane souto moreira – 2º Ten  

Revisão: marcia Nunes dos santos marcelino – Cap 

1 - DEFINIÇÃO:
É o atendimento da paciente na unidade com a finalidade de ouvir suas 
queixas e garantir uma assistência qualificada e humanizada, acolhendo-a 
de acordo com a classificação de risco e encaminhando-a ao pré-parto ou 
ao quarto de internação.

2 - INDICAÇÃO:
Todas as parturientes com diagnóstico de trabalho de parto, independen-
temente da idade gestacional, ou com alguma situação que ameace sua 
saúde ou a do feto. Tem como objetivos promover e garantir a saúde de 
ambos, minimizando e prevenindo distúrbios que interfiram no desenvol-
vimento fetal normal e no nascimento do bebê.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja;
•	 termômetro digital;
•	 estetoscópio;
•	 aparelho de pressão;
•	 luvas de procedimento;
•	 material de punção venosa periférica;
•	 material de cateterismo vesical;
•	 impressos;
•	 caneta.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
O profissional deve estar uniformizado e identificado e se apresentar, 
orientando a paciente e o acompanhante quanto aos procedimentos que 
serão realizados, assim como sobre as diretrizes do hospital e as rotinas 
do setor.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 avaliar condições da paciente, mantendo sua privacidade;
•	 verificar a internação no sistema hospitalar; 
•	 proporcionar à gestante conforto, segurança e um ambiente tranquilo.

7 - REFERÊNCIAS: 

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Protocolo de identifica-
ção do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

______. lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005. Altera a Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de 
acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato no 
âmbito do sistema Único de saúde (sus).  Brasília, DF: Diário Oficial da 
união, 2005. 

______. ministério da saúde. Humanização do parto e do nascimento. / 
ministério da saúde. universidade Federal do Ceará. Brasília: ministério da 
saúde, 2014. 465p.: il. (Cadernos Humaniza sus; v.4). 

______. Portaria nº 529, de 01 de abril de 2013. Institui o Programa Nacional 
de segurança do Paciente. Brasília, DF: Diário Oficial da união, 2013.

NETTINA, sandra m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel 
Cruz. Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie 
voeux. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.
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POP Nº 01

ADMISSÃO DA GESTANTE NA MATERNIDADE

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Recepciona a paciente. Na admissão da 
gestante. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a paciente e o acompanhante 
quanto às diretrizes do hospital e às 
rotinas do setor.

Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Acomoda a paciente no leito. Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere a pulseira de identificação 
com a gestante.

Identificação da 
gestante. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a coleta de dados, observan-
do: número de gestações, número 
de abortos, paridade, alergias, uso 
de medicação rotineira, anteceden-
tes mórbidos (diabetes mellitus, 
hipertensão arterial, cardiopatias e 
doenças neurológicas), uso de drogas 
químicas, tabagismo e etilismo.

Após passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Informa à gestante sobre os procedi-
mentos a serem realizados.

Após passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

solicita ao laboratório (LAC) para 
colher exames, caso necessário, 
depois de digitados pelo médi-
co, informando à gestante sobre a 
necessidade de coleta de sangue.

Após passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Informa à gestante sobre os estágios 
do trabalho de parto, ensinando 
como marcar o tempo das contrações 
prolongadas e os intervalos entre 
elas.

Após passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Informa sobre a presença e o volume 
das perdas vaginais.

Após passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

solicita a retirada de adornos. Após passo 
anterior. Quarto.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Encaminha ao banho de aspersão 
com clorexidina degermante, respei-
tando a condição clínica e o período 
do trabalho de parto.

Após passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Oferece camisola, touca e propé. Após passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

separa, em bandeja retangular inoxi-
dável, o material necessário para veri-
ficar os sinais vitais.

Após passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Escolhe um vaso médio de grosso 
calibre e punciona acesso venoso 
periférico.

Após passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Instala hidratação venosa, controlan-
do gotejamento conforme prescrição 
e identificando a data no equipo e na 
punção venosa.

Após passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Instala cateter vesical de demora, se 
parto cesáreo.

Após passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Encaminha a paciente ao Centro 
Cirúrgico Obstétrico.

Após passo 
anterior. Quarto.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do POP em junho/2017.

03 Revisão do POP em dezembro/2012.

02 Revisão do POP em junho/2009.

01 Criação do POP em junho/2006.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

MATERNIDADE
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

MATERNIDADE

POP Nº 02 
Elaboração: Kely Cristiane souto moreira – 2º Ten  

Revisão: marcia Nunes dos santos marcelino – Cap 

1 - DEFINIÇÃO:
É o atendimento ao recém-nascido (RN) sadio na unidade, proporcionando 
condições seguras de adaptação à vida extrauterina e prestando os cuida-
dos necessários do nascimento até a alta no alojamento conjunto (AC).

2 - INDICAÇÃO:
Todo RN com boa vitalidade, peso ≥ 1800 g, idade gestacional ≥ 34 sema-
nas, capacidade de sucção e controle térmico, ou RN com acometimento 
sem gravidade, conforme Lei nº 2.068, do ministério da saúde (2016), e a 
critério da equipe de saúde.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
 Não há

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 berço aquecido;
•	 lençol;
•	 álcool etílico 70%;
•	 gaze estéril;
•	 luva estéril;
•	 vitamina K, Credé e vacina contra hepatite B;
•	 balança e fita métrica;
•	 fralda descartável;
•	 roupas escolhidas pela mãe e/ou familiares.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 identificar o recém-nascido;
•	 fazer a prevenção contra infecção oftálmica, hemorragia do RN e 

hepatite B.
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6 - PONTOS CRíTICOS: 
•	 observar e registrar malformações congênitas;
•	 manter o aquecimento, prevenindo a perda de calor.

7 - REFERÊNCIAS: 

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Protocolo de identifica-
ção do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

______. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: 
Guia para os profissionais de saúde. 2. ed. atual. Brasília: ministério da 
saúde, 2014. 4 v.: il.

______. ministério da saúde. Portaria nº 529, de 01 de abril de 2013. 
Institui o Programa Nacional de segurança do Paciente. Diário Oficial da 
união, 2013.

______. ministério da saúde. Portaria nº 2.068, de 21 de outubro de 2016. 
Institui diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada à 
mulher e ao recém-nascido no Alojamento Conjunto.  Diário Oficial união, 
2016, nº 204, seção 1, p.120.
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POP Nº 02

ADMISSÃO DO RECÉM-NASCIDO NO ALOJAMENTO CONJUNTO 

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Antes de receber 
o RN.

Posto de 
enfermagem.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o berço para aquecer. Antes de receber 
o RN. sala de banho.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Dilui o nitrato de prata Antes de receber 
o RN. sala de banho.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o RN em berço aquecido, 
prevenindo a perda de calor.

Durante o 
procedimento. sala de banho.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere os dados do RN pela 
pulseira de identificação.

Após o passo 
anterior. sala de banho.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Identifica o RN. Durante o 
procedimento. sala de banho.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza o exame cefalocaudal, 
atentando para a coloração da 
pele e a presença de cianose.

Durante o 
procedimento. sala de banho.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Afere sinais vitais. Durante o 
procedimento. sala de banho.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Afere medidas antropométricas. Durante o 
procedimento. sala de banho.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a proteção oftálmica 
(método de Credé).

Após o passo 
anterior. sala de banho.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Administra vitamina K. Após o passo 
anterior. sala de banho.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Administra a vacina contra 
hepatite B.

Após o passo 
anterior. sala de banho.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

veste o RN e o encaminha para o 
alojamento conjunto.

Após o passo 
anterior. sala de banho.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o RN para sugar o seio. Após o passo 
anterior. No quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a mãe quanto ao 
posicionamento do RN no seio.

Após o passo 
anterior. No quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a mãe quanto ao 
alojamento conjunto.

Após o passo 
anterior. No quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Registra o nascimento em 
impressos próprios (folha de 
prescrição médica, livro de 
ordens e ocorrências, folha de 
registros técnicos de enfermagem 
e prontuário médico).

Após o passo 
anterior.

Posto de 
enfermagem.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a limpeza, a organização 
e a reposição de materiais 
utilizados.

Após o passo 
anterior. sala de banho.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

05 Revisão do POP em junho/2017.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em junho/2009.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

MATERNIDADE
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

MATERNIDADE

POP Nº 03 
Elaboração: Kely Cristiane souto moreira – 2º Ten  

Revisão: marcia Nunes dos santos marcelino – Cap 

1 - DEFINIÇÃO:
É a aplicação de vitamina K (Fitomenadiona) por via intramuscular no 
recém-nascido (RN).

2 - INDICAÇÃO:
Prevenir a doença hemorrágica do RN. A vitamina K é fundamental para a 
síntese hepática de proteínas envolvidas no processo de coagulação sanguí-
nea, como os fatores II (pró-trombina), vII, IX e X (fatores de coagulação), 
e as proteínas C, s e Z (inibidoras da coagulação).

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
 A critério médico.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja ou cuba rim;
•	 luva de procedimento;
•	 algodão;
•	 antisséptico;
•	 ampola de vitamina K Im (10 mg/ml);
•	 agulha para aspirar medicação (30x8 ou 25x7);
•	 seringa de 1 ml;
•	 agulha para administrar (13x4,5 ou 20x5,5).

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 explicar o procedimento à mãe ou ao acompanhante;
•	 certificar-se de que a medicação está prescrita.

6 - PONTOS CRíTICOS:
Observar a validade da medicação utilizada.
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7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. ministério da saúde. Portaria nº 529, de 01 de abril de 2013. 
Institui o Programa Nacional de segurança do Paciente. Diário Oficial da 
união, 2013.

______. ministério da saúde. Agência Nacional de vigilância sanitária. 
Protocolo de identificação do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

NETTINA, sandra m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel 
Cruz. Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie 
voeux. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.

RICCI, susan scott. Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. 
Tradução de maria de Fátima Azevedo. [Reimp.] Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013.
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POP Nº 03

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA K NO RECÉM-NASCIDO

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere a pulseira de 
identificação com a puérpera.

Antes da 
administração.

sala de 
procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Explica o procedimento e 
sua importância à mãe ou ao 
acompanhante.

Antes da 
administração.

sala de 
procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a higienização das mãos. Após o passo 
anterior.

sala de 
procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Reúne o material em local 
apropriado em ordem de 
utilização.

Após o passo 
anterior.

sala de 
procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Prepara a medicação para ser 
administrada.

Após o passo 
anterior.

sala de 
procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Calça luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

sala de 
procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Posiciona o RN em decúbito 
dorsal ou lateral direito, expondo 
a coxa esquerda.

Após o passo 
anterior.

sala de 
procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

seleciona o local de aplicação 
e procede à antissepsia 
com algodão embebido no 
antisséptico.

Após o passo 
anterior.

sala de 
procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

segura firmemente o membro 
inferior esquerdo com uma das 
mãos para imobilização do 
membro.

Após o passo 
anterior.

sala de 
procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Introduz a agulha com 
movimento rápido e firme 
em ângulo reto com a pele do 
músculo vasto lateral da coxa.

Após o passo 
anterior.

sala de 
procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Aspira para verificar se nenhum 
vaso foi atingido.

Após o passo 
anterior.

sala de 
procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Injeta vagarosamente o 
medicamento.

Após o passo 
anterior.

sala de 
procedimentos.

continuação...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Retira a agulha do local da 
introdução no músculo.

Após o passo 
anterior.

sala de 
procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Faz leve compressão com 
algodão seco no local em que foi 
introduzida a agulha.

Após o passo 
anterior.

sala de 
procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Posiciona o RN confortavelmente. Após o passo 
anterior.

sala de 
procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Organiza o material, desprezando 
os materiais perfurocortantes em 
caixa coletora própria.

Após o passo 
anterior.

sala de 
procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Retira as luvas. Após o passo 
anterior.

sala de 
procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a higienização das mãos. Após o passo 
anterior.

sala de 
procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere a medicação na 
prescrição; registra data, horário e 
procedimento realizado; verifica 
o estado geral da criança; assina e 
carimba os registros.

Durante o 
registro no 
prontuário.

sala de 
procedimentos.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

05 Revisão do POP em junho/2017.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em junho/2009.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

MATERNIDADE
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

MATERNIDADE

POP Nº 04 
Elaboração: marcia Nunes dos santos marcelino – Cap  

Revisão: Kely Cristiane souto moreira – 2° Ten 

1 - DEFINIÇÃO:
O ministério da saúde (2014, v.1) adota a definição de “aleitamento materno 
exclusivo”, preconizada pela Organização mundial da saúde (Oms) e reco-
nhecida em todo o mundo, quando a criança recebe somente leite materno 
(direto da mama ou ordenhado) ou leite humano de outra fonte, sem outros 
líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, 
sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medi camentos. 

2 - INDICAÇÃO: 
Proporciona maior interação profunda entre mãe e filho, com repercussões 
no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de 
infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocio-
nal, e em sua saúde no longo prazo, além de ter implicações na saúde física 
e psíquica da mãe.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
são poucas as situações em que pode haver indicação médica para a subs-
tituição parcial ou total do leite materno.

De acordo com o ministério da saúde (2014, v.1), o aleitamento não deve 
ser recomendado nas seguintes situações:

•	 mães infectadas por HIv, HTLv1 e HTLv2;
•	 uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação;
•	 criança portadora de galactosemia.

Recomenda-se a interrupção temporária da amamentação nas seguintes 
situações maternas:

•	 infecção herpética, quando há vesículas localizadas na pele da 
mama (a amamentação deve ser mantida na mama sadia);
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•	 Doença de Chagas;
•	 abscesso mamário (até que tenha sido drenado e a antibioticoterapia 

iniciada; a amamentação deve ser mantida na mama sadia);
•	 consumo de drogas de abuso.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 gazes umedecidas com água;
•	 gazes secas;
•	 almofada de amamentação;
•	 poltrona confortável.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
De acordo com o ministério da saúde (2014, v.1), a superioridade do leite 
humano sobre outros tipos de leite é devidamente comprovada por inúme-
ros estudos científicos, sendo estas as principais repercussões do aleita-
mento materno no curto, médio e longo prazos:

•	 redução da mortalidade na infância;
•	 proteção contra diarreia, infecções respiratórias, alergias, hiperten-

são, hipercolesterolemia, diabetes, obesidade;
•	 proteção para a mãe contra o câncer de mama;
•	 promoção do crescimento, do desenvolvimento cognitivo, do desen-

volvimento da cavidade bucal e do vínculo afetivo entre mãe e filho;
•	 economia e qualidade de vida.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 evitar expor o recém-nascido a ambiente com excesso de luz e baru-

lho, pois atrapalham a amamentação;
•	 suspender a alimentação caso a frequência respiratória esteja acima 

de 60 movimentos por minuto;
•	 manter as mamas suspensas com o uso de sutiã;
•	 realizar massagens circulares nas mamas antes da amamentação a 

fim de estimular a saída do leite;
•	 na presença do ingurgitamento mamário, a mãe deve ser orientada a 

proceder à manobra de ordenha do leite e esvaziamento manual das 
mamas no banco de leite;

•	 caso não seja possível realizar a amamentação devido a taquipneia 
e/ou cianose, suspender a amamentação, comunicar ao médico e 
anotar no prontuário.

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Protocolo de identifica-
ção do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

______. ministério da saúde. Portaria nº 529, de 01 de abril de 2013. 
Institui o Programa Nacional de segurança do Paciente. Diário Oficial da 
união, 2013.

______. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: 
Guia para os profissionais de saúde. 2. ed. atual. Brasília: ministério da 
saúde, 2014. 4 v.: il.

______. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Saúde da Criança: aleitamento materno e alimenta-
ção complementar. 2. ed. Brasília: ministério da saúde, 2015. 184 p.: il. 
(Cadernos de Atenção Básica; n. 23).
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POP Nº 04

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ALEITAMENTO MATERNO

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Protocolo de identifica-
ção do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

______. ministério da saúde. Portaria nº 529, de 01 de abril de 2013. 
Institui o Programa Nacional de segurança do Paciente. Diário Oficial da 
união, 2013.

______. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: 
Guia para os profissionais de saúde. 2. ed. atual. Brasília: ministério da 
saúde, 2014. 4 v.: il.

______. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Saúde da Criança: aleitamento materno e alimenta-
ção complementar. 2. ed. Brasília: ministério da saúde, 2015. 184 p.: il. 
(Cadernos de Atenção Básica; n. 23).

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Identifica a paciente.

Antes de 
iniciar o 
aleitamento 
materno.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite
humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica o tipo de dieta através 
da prescrição médica, conferindo 
se há alguma contraindicação 
para o aleitamento materno.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos.
Antes do 
aleitamento 
materno.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca mãe e filho em ambiente 
tranquilo e com boa iluminação.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Explica o procedimento a 
ser realizado e o objetivo da 
técnica, reforçando a valorização 
do leite materno.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a mãe para retirar 
os adornos (relógio, anéis e 
pulseiras).

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Auxilia a mãe a se posicionar 
confortavelmente com as costas 
e pés apoiados.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
unidade de 
Neonatologia,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Expõe a mama e observa 
qualquer alteração na aréola ou 
no mamilo.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Posiciona o corpo do recém- 
-nascido alinhado ao corpo da 
mãe, barriga com barriga.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Leva o recém-nascido 
até a mama.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Apoia o corpo inteiro do recém-
nascido.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Posiciona o recém-nascido de 
frente para a mama, com o nariz 
de frente para o mamilo.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

segura o recém-nascido em 
posição dorsal, levemente 
inclinada.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Leva o recém-nascido ao seio. Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Posiciona o mamilo no lábio 
inferior do recém-nascido, 
estimulando a abertura da boca.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Puxa a cabeça do recém-nascido 
para a mama, de modo rápido e 
firme.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

continua...

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

MATERNIDADE
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o máximo possível da 
aréola na boca do recém-nascido.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Espera até que a boca do 
recém-nascido esteja bem aberta 
e aproxima o bebê da mama.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Observa todos os sinais de que 
o recém-nascido pegou a mama 
corretamente.

Durante o 
aleitamento 
materno.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Observa se a pega está correta e 
tenta novamente se não estiver.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a mãe para que não se 
afaste do recém-nascido e nem 
afaste a mama.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Explica à puérpera que ela 
deve esperar o bebê terminar 
de mamar em uma das mamas 
antes de oferecer a outra para 
que seja oferecido o leite rico em 
gorduras do final da mamada, o 
que também ajuda a aumentar a 
produção de leite.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a puérpera para a troca 
de mamas: afastar o mamilo 
da boca do recém-nascido 
utilizando o dedo mínimo e 
puxando a comissura do lábio 
do recém-nascido para desfazer 
o vácuo e não traumatizar o 
mamilo.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Ensina a mãe a oferecer a outra 
mama.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Explica à puérpera que, em 
geral, os recém-nascidos 
largam a mama quando 
estão satisfeitos, mas alguns  
continuam  a sugar de modo 
suave e curto até adormecerem.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

continua...

POP Nº 04

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ALEITAMENTO MATERNO
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suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

MATERNIDADE

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Afasta novamente o mamilo 
da boca do recém-nascido 
utilizando o dedo mínimo e 
puxando comissura do lábio do 
recém-nascido para desfazer 
o vácuo e não traumatizar o 
mamilo.

Após o passo 
anterior.

maternidade
uTI Infantil
Pediatria
Banco de leite humano

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o recém-nascido, após a 
mamada, em posição ortostática 
durante alguns minutos, até 
ocorrer a eructação.

Após o 
término do 
aleitamento 
materno.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Acomoda o recém-nascido no 
berço em decúbito ventral.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Alinha as roupas do berço. Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Recolhe o material e descarta no 
local apropriado.

Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

maternidade,
uTI Infantil,
Pediatria,
Banco de leite humano.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Registra data, horário, 
procedimento e condições das 
mamas, e assina o prontuário.

Durante o 
registro no 
prontuário.

Posto de Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do POP em outubro/2016.

02 Revisão do POP em maio/2009.

01 Criação do POP em março/2009.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

MATERNIDADE

POP Nº 05 
Elaboração: marcia Nunes dos santos marcelino – Cap  

Revisão: Kely Cristiane souto moreira – 2º Ten

1 - DEFINIÇÃO:
segundo o ministério da saúde (2014, v. 1), alojamento conjunto é o local 
dentro da maternidade onde a mãe permanece com o recém-nascido 
24 horas por dia até a alta hospitalar. 

2 - INDICAÇÕES: 
•	 estimular o aleitamento materno;
•	 capacitar a mãe a executar os cuidados com o recém-nascido;
•	 garantir a continuidade da assistência ao binômio durante o primei-

ro mês de vida do bebê. 

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
A contra-indicação absoluta ao alojamento conjunto é a presença de doen-
ça infecciosa aguda com risco de contaminação do bebê. As demais situa-
ções devem ser analisadas caso a caso.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 cama hospitalar;
•	 berço hospitalar;
•	 poltrona para amamentação;
•	 almofada para amamentação;
•	 sofá para acompanhante;
•	 suporte de soro.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 incentivar a permanência do acompanhante nas 24 horas do pós-

-parto imediato;
•	 tomar conhecimento das dificuldades da paciente e traçar plano de 

ação para solucioná-las;
•	 manter o contato mãe-bebê e estabelecer o aleitamento materno 

sob livre demanda nas 24 horas do dia.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 recém-nascidos que venham a necessitar de cuidados específicos e 

intensivos que requeiram suporte assistencial complexo;
•	 comunicar ao médico caso a mãe não possa amamentar e registrar 

no prontuário;
•	 comunicar e registrar alterações da puérpera.   

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Protocolo de identifica-
ção do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

______. ministério da saúde. Portaria nº 529, de 01 de abril de 2013. 
Institui o Programa Nacional de segurança do Paciente. Diário Oficial da 
união, 2013.

______. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: 
Guia para os profissionais de saúde. 2. ed. atual. Brasília: ministério da 
saúde, 2014. 4 v.: il.

ORGANIZAÇÃO muNDIAL DA sAÚDE. Fundo das Nações unidas para 
a Infância. Iniciativa Hospital Amigo da Criança – revista, atualizada e 
ampliada para o cuidado integrado. módulo 03 – Promovendo e incentivan-
do a amamentação em um Hospital Amigo da Criança: Curso de 20 horas 
para equipes de maternidade. Brasília-DF: Editora do ministério da saúde, 
2009. (série A. Normas e manuais Técnicos).
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Identifica a paciente.

Antes de 
realizar a 
visita de 
enfermagem.

Posto de 
enfermagem.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica no prontuário nome, idade, leito, 
quantidade e tipos de partos anteriores, 
e prescrição médica.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
enfermagem.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica se a puérpera faz uso de 
alguma medicação que contraindique o 
aleitamento ao seio.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
enfermagem.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica se a mãe é portadora de alguma 
doença ou síndrome (ex.: HIv positiva) 
que contraindique o aleitamento ao seio.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
enfermagem.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica se houve alguma intercorrência 
com a mãe ou o bebê.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
enfermagem.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Posto de 
enfermagem.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Identifica a paciente e informa sobre o 
que será realizado.

Durante a 
visita de 
enfermagem.

Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica sinais vitais. Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Calça luvas de procedimento. Antes do 
exame físico. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Observa e registra diariamente a 
involução uterina e a presença de 
distensão abdominal.

Durante o 
exame físico. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Observa a ferida operatória e registra 
sinais flogísticos e presença de edema, 
secreções e deiscências.

Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a puérpera a lavar a ferida 
operatória com água e sabão, limpar com 
álcool a 70%, e mantê-la seca.

Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a puérpera quanto aos cuidados 
de higiene íntima.

Após o passo 
anterior. Quarto.

continua...

POP Nº 05

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ALOJAMENTO CONJUNTO
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Observa características dos lóquios: 
odor, coloração e quantidade.

Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Observa e registra as características das 
eliminações vesicais.

Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a puérpera quanto à ingesta de 
líquidos (dois litros por dia).

Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Observa e registra as características da 
eliminação intestinal.

Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Incentiva a deambulação precoce para 
aumentar o peristaltismo.

Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Observa a presença de edemas, dor e 
hiperemia local.

Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Faz a palpação dos seios e observa se há 
presença de nódulos, fissuras e mastites.

Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta quanto ao esvaziamento das 
mamas.

Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Avalia a amamentação de acordo com os 
padrões do Hospital Amigo da Criança.

Durante a 
visita de 
enfermagem.

Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Observa se a puérpera está tranquila em 
relação ao aleitamento materno.

Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Pergunta à paciente sobre suas 
dificuldades e dúvidas.

Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

solicita a presença de outros 
profissionais da equipe multidisciplinar 
em caso de dificuldade na amamentação, 
quando necessário.

Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Observa a confiança da puérpera em 
seus próprios cuidados e com o recém-
nascido.

Após o passo 
anterior. Quarto.

continua...

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

MATERNIDADE
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Observa os cuidados da puérpera com 
sua higiene pessoal e a do recém-
nascido.

Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Avalia o interesse da paciente em 
amamentar.

Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos.
Antes do 
exame físico do 
recém-nascido.

Posto de 
enfermagem.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Observa o recém-nascido, visualizando-o 
de forma global e avaliando: atividade 
e reatividade a estímulos; coloração e 
integridade de pele e mucosas; presença 
de eliminações vesicointestinais; os 
cuidados com o coto umbilical. Observa 
a amamentação.

Durante o 
exame físico do 
recém-nascido.

Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Registra data, horário, procedimento 
e condições das mamas, e assina o 
prontuário.

Durante o 
registro no 
prontuário.

Quarto.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do POP em fevereiro/2017.

02 Revisão do POP em maio/2009.

01 Criação do POP em março/2009.

POP Nº 05

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ALOJAMENTO CONJUNTO
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

MATERNIDADE

POP Nº 06 
Elaboração: Kely Cristiane souto moreira – 2º Ten  

Revisão: marcia Nunes dos santos marcelino – Cap

1 - DEFINIÇÃO:
É a extração do leite humano através da expressão manual.

2 - INDICAÇÕES:
segundo o ministério da saúde (2014, v. 1), a ordenha é indicada para:

•	 aliviar o desconforto provocado por uma mama muito cheia;
•	 manter a produção do leite quando o recém-nascido não suga ou 

tem sucção inadequada;
•	 aumentar a produção do leite;
•	 retirar leite para ser oferecido à criança na ausência da mãe ou para 

ser doado a um banco de leite humano.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 cadeira confortável;
•	 luva de procedimento;
•	 gaze estéril;
•	 poltrona;
•	 capote descartável;
•	 máscara descartável.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Todas as nutrizes devem aprender a retirar o leite por expressão manual, 
iniciando durante a gravidez e treinando logo após o parto. A expressão 
manual (ordenha) é o método mais útil e não precisa de instrumentos. 
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 preparo confortável;
•	 realização da ordenha com técnica correta.

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Protocolo de identifica-
ção do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

______. ministério da saúde. Portaria nº 529, de 01 de abril de 2013. 
Institui o Programa Nacional de segurança do Paciente. Diário Oficial da 
união, 2013.

______. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: 
Guia para os profissionais de saúde. 2. ed. atual. Brasília: ministério da 
saúde, 2014. 4 v.: il.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Avalia a necessidade da ordenha. Antes da 
ordenha.

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Identifica a puérpera. Após o passo 
anterior.

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Explica à puérpera o procedimento a ser 
realizado e a necessidade do mesmo.

Após o passo 
anterior.

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Reúne o material necessário e coloca 
próximo a puérpera.

Preparo do 
material

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a mãe para retirar adornos (reló-
gio, anéis e pulseiras).

Após o passo 
anterior.

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Oferece touca e máscara descartável. Após o passo 
anterior.

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a puérpera a adotar uma posi-
ção confortável.

Após o passo 
anterior.

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza massagem em movimentos deli-
cados com a ponta dos dedos, de forma 
circular, da base da mama em direção à 
aréola.

Durante a 
ordenha.

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a puérpera a curvar o tórax 
sobre o abdome para facilitar a saída do 
leite e aumentar o seu fluxo.

Após o passo 
anterior.

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Explica o posicionamento os dedos das 
mãos em forma de “C”: com o polegar 
na aréola na região superior do mamilo 
e o dedo indicador na região inferior do 
mamilo, na transição entre a aréola e a 
mama, em oposição ao polegar; orienta 
a puérpera a sustentar o seio com os 
outros dedos.

Após o passo 
anterior.

maternidade
Pediatria

continua...

POP Nº 06

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ORDENHA PARA PREVENÇÃO DO INGURGITAMENTO MAMÁRIO
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Pressiona levemente o polegar e o dedo 
indicador, um em direção ao outro, e 
leva pressão em direção à parede torá-
cica, pois uma pressão muito forte pode 
bloquear os ductos lactíferos.

Após o passo 
anterior.

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Repete a manobra várias vezes até o 
leite fluir.

Após o passo 
anterior.

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Pressiona a aréola da mesma forma, a 
partir dos lados, para assegurar que o 
leite está sendo extraído de todos os 
segmentos do seio.

Após o passo 
anterior.

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Evita esfregar ou deslizar seus dedos 
sobre a pele. O movimento dos dedos 
deve ser mais rotatório.

Após o passo 
anterior.

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Evita comprimir o mamilo entre os 
dedos, pois dessa maneira não conse-
guirá extrair o leite. Acontece o mesmo 
quando o bebê suga apenas o mamilo.

Após o passo 
anterior.

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Ordenha um seio por, pelo menos, 35 
minutos até que o leite flua lentamente; 
então, ordenha o outro lado, repetindo o 
procedimento.

Após o passo 
anterior.

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Explica que a duração da ordenha não 
deve ser inferior a 20- 30 minutos em 
cada mama.

Após o passo 
anterior.

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higeniza as mãos. Após o passo 
anterior.

maternidade
Pediatria

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário data, horário, 
procedimento e condições das mamas; 
assina e carimba o prontuário.

Registro no 
prontuário.

maternidade
Pediatria

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do POP em junho/2017.

02 Revisão do POP em maio/2009.

01 Criação do POP em março/2009.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

MATERNIDADE
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

MATERNIDADE

POP Nº 07 
Elaboração: Lorena Raeli Ligeiro – Enf  

Revisão: Andreia de moraes da Conceição 
Rocha da silva – Cap 

1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na administração da solução de nitrato de prata 1% no saco 
conjuntival em recém-nascidos (RNs) após o parto.
A credeização visa à profilaxia da oftalmia e da vaginite gonocócica.

2 - INDICAÇÃO:
Todos os recém-nascidos logo após o parto, devendo ser realizada na 
primeira hora após o nascimento, tanto no parto vaginal quanto no cesáreo.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 nitrato de prata 10%;
•	 água destilada estéril para diluição do nitrato de prata;
•	 gaze estéril;
•	 luvas de procedimento.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Alguns dias após a utilização do nitrato de prata, é frequente o apareci-
mento de conjuntivite medicamentosa sem gravidade, pois essa solução 
produz uma reação inflamatória com efeito antimicrobiano secundário.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 observar a validade da solução utilizada;
•	 o nitrato de prata, após a sua diluição, não deverá ser armazenado, 

sendo de uso imediato no recém-nascido. Caso a gota seja instilada 
fora do globo ocular, o procedimento deverá ser repetido.
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7 - REFERÊNCIAS: 

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Protocolo de identifica-
ção do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

______. ministério da saúde. Portaria nº 529, de 01 de abril de 2013. 
Institui o Programa Nacional de segurança do Paciente. Diário Oficial da 
união, 2013.

______. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: 
Guia para os profissionais de saúde. 2. ed. atual. Brasília: ministério da 
saúde, 2014. 4 v.: il.

sÃO PAuLO (Estado). Decreto nº 9.713, de 19 de abril de 1977. Aprova 
Norma Técnica Especial relativa à preservação da saúde, dispondo sobre 
a instilação obrigatória da solução de nitrato de prata a 1% nos olhos dos 
recém-nascidos (método de Credé). Disponível em: <http://www.jusbrasil.
com.br/legislacao/212246/decreto-9713-77-sao-paulo-sp>. Acesso em: 07 
out 2016.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/212246/decreto-9713-77-sao-paulo-sp
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/212246/decreto-9713-77-sao-paulo-sp
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere a pulseira de identificação com a 
gestante.

Antes da 
credeização.

sala de banho /
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Explica à mãe sobre a importância do 
procedimento.

Após o 
passo 
anterior

sala de banho /
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Expõe o material em local apropriado em 
ordem de utilização.

Após passo 
anterior.

sala de banho /
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a diluição do nitrato de prata a 
10% a fim de transformá-lo para 1%, 
diluindo 0,1 ml de nitrato em 0,9 ml de 
água destilada.

Após passo 
anterior.

sala de banho /
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o recém-nascido em posição 
confortável.

Após passo 
anterior.

sala de banho /
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após passo 
anterior.

sala de banho /
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Calça as luvas. Após passo 
anterior.

sala de banho /
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Retira o vérnix da região ocular com gaze 
seca ou umedecida em água.

Após passo 
anterior.

sala de banho /
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Afasta as pálpebras suavemente e instila 
uma gota de solução de nitrato de prata 
a 1% em cada globo ocular e conforme 
prescrição.

Após passo 
anterior.

sala de banho /
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Retira com gaze seca o excesso que ficar 
sobre a pele.

Após passo 
anterior.

sala de banho /
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Registra data, horário, procedimento 
realizado e estado geral da criança; 
assina o prontuário.

Após passo 
anterior.

No impresso do 
recém-nascido.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do POP em outubro/2016.
03 Revisão do POP em dezembro/2012.
02 Revisão do POP em maio/2009.
01 Criação do POP em março/2009.

POP Nº 07

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PROTEÇÃO OFTÁLMICA DO RECÉM-NASCIDO (MÉTODO DE CREDÉ)
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

MATERNIDADE

POP Nº 08 
Elaboração: Kely Cristiane souto moreira – 2º Ten  

Revisão: marcia Nunes dos santos marcelino – Cap 

1 - DEFINIÇÃO:
Recepção e acolhimento da puérpera na unidade, associados à prestação 
dos cuidados de enfermagem voltados a segurança, conforto e avaliação.

2 - INDICAÇÃO:
Toda puérpera no pós-parto normal.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
 Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja;
•	 termômetro digital;
•	 estetoscópio; 
•	 aparelho de pressão;
•	 luva de procedimento;
•	 luva estéril; 
•	 fralda descartável;
•	 impressos;
•	 caneta.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 detectar alterações clínicas, obstétricas, psicológicas e sociais que 

dificultem a manutenção do bem-estar após o parto; 
•	 verificar volume e aspecto do lóquios; 
•	 medir altura do fundo do útero.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 hemorragias vaginais;
•	 alterações de pressão arterial;
•	 vômitos;
•	 infecção puerperal; 
•	 alterações de vitalidade do recém-nascido.

7 - REFERÊNCIAS: 

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Protocolo de identifica-
ção do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

______. Portaria nº 529, de 01 de abril de 2013. Institui o Programa Nacional 
de segurança do Paciente. Brasília, DF: Diário Oficial da união, 2013.

NETTINA, sandra m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel 
Cruz. Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie 
voeux. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos.
Antes de 
receber a 
puérpera.

Posto de 
Enfermagem

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Recebe a puérpera e o recém-nascido 
vindos do Centro Cirúrgico Obstétrico, 
encaminhando-os ao Alojamento 
Conjunto.

Após o passo 
anterior. maternidade

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere os dados da pulseira de identifi-
cação com a puérpera.

Após o passo 
anterior. Quarto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o recém-nascido no berço. Após o passo 
anterior. Quarto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Transfere a puérpera para o leito. Após o passo 
anterior. Quarto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica os sinais vitais. Após o passo 
anterior. Quarto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza o exame físico, avaliando: 
nível de consciência e lucidez, pele e 
mucosas, queixas álgicas, episódios de 
êmeses, contratilidade uterina, perdas 
transvaginais, aspecto da episiorrafia 
(caso tenha sido realizada), eliminações 
vesicointestinais.

Após o passo 
anterior. Quarto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Encaminha a puérpera ao banho de 
aspersão, caso as condições clínicas 
permitam.

Após o passo 
anterior. Quarto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta e estimula a amamentação e os 
cuidados da mãe com o recém-nascido.

Após o passo 
anterior. Quarto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Registra data, horário e procedimento 
realizado, e o estado geral da criança; 
assina e carimba o prontuário.

Durante o 
registro no 
prontuário.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO
vERSÃO AlTERAÇÕES

05 Revisão do POP em junho/2017.
04 Revisão do POP em fevereiro/2016.
03 Revisão do POP em outubro/2014.
02 Revisão do POP em outubro/2012.
01 Criação do POP em setembro/2009.

POP Nº 08

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PÓS-PARTO NORMAL IMEDIATO
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

MATERNIDADE

POP Nº 09 
Elaboração: Kely Cristiane souto moreira – 2º Ten  

Revisão: marcia Nunes dos santos marcelino – Cap 

1 - DEFINIÇÃO:
Recepção e acolhimento da puérpera na unidade, associados à prestação 
dos cuidados de enfermagem voltados a segurança, conforto e avaliação.

2 - INDICAÇÃO:
Toda puérpera no pós-parto cesariano, no alojamento conjunto.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
 Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja;
•	 termômetro digital;
•	 estetoscópio; 
•	 aparelho de pressão;
•	 luva de procedimento;
•	 luva estéril; 
•	 fralda descartável;
•	 impressos;
•	 caneta.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 detectar alterações clínicas, obstétricas, psicológicas e sociais que 

dificultem a manutenção do bem-estar após o parto; 
•	 verificar volume e aspecto do lóquios; 
•	 medir altura do fundo do útero;
•	 observar aspecto da cicatriz cirúrgica.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 hemorragias vaginais;
•	 alterações de pressão arterial;
•	 vômitos;
•	 infecção puerperal; 
•	 alterações de vitalidade do recém-nascido.

7 - REFERÊNCIAS: 

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Protocolo de identifica-
ção do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

______. Portaria nº 529, de 01 de abril de 2013. Institui o Programa Nacional 
de segurança do Paciente. Brasília, DF: Diário Oficial da união, 2013.

NETTINA, sandra m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel 
Cruz. Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie 
voeux. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.



83

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos.
Antes de 
receber a 
puérpera.

Posto de 
Enfermagem

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Recebe a puérpera e o recém-nascido vindos 
do Centro Cirúrgico Obstétrico, encaminhan-
do-os ao Alojamento Conjunto.

Após o passo 
anterior. maternidade

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere os dados da pulseira de identificação 
com a puérpera.

Após o passo 
anterior. Quarto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o recém-nascido no berço. Após o passo 
anterior. Quarto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Transfere a puérpera para o leito. Após o passo 
anterior. Quarto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Desclampeia o cateter vesical de demora, 
avaliando características e volume da urina.

Após o passo 
anterior. Quarto.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica os sinais vitais. Após o passo 
anterior. Quarto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza o exame físico, avaliando: nível 
de consciência e lucidez, pele e muco-
sas, queixas álgicas, episódios de êmeses, 
contratilidade uterina, perdas transvaginais, 
aspecto da incisão cirúrgica e eliminações 
vesicointestinais.

Após o passo 
anterior. Quarto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta e estimula a amamentação e os 
cuidados da mãe com o recém-nascido.

Após o passo 
anterior. Quarto

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Registra data, horário e procedimento reali-
zado, e o estado geral da criança; assina e 
carimba o prontuário.

Durante o 
registro no 
prontuário.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO
vERSÃO AlTERAÇÕES

05 Revisão do POP em junho/2017.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em setembro/2009.

POP Nº 09

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PÓS-PARTO CIRÚRGICO IMEDIATO
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

MATERNIDADE

POP Nº 10 
Elaboração: Kely Cristiane souto moreira – 2º Ten  

Revisão: marcia Nunes dos santos marcelino – Cap

1 - DEFINIÇÃO:
É a alimentação complementar do recém-nascido com leite materno cru ou 
pasteurizado e fórmulas comerciais, utilizando a técnica do copinho.

2 - INDICAÇÃO:
Nos casos de bebês que apresentam alguma dificuldade em se alimentar 
no seio materno, como, por exemplo, recém-nascidos que não coordenam 
os reflexos de sucção e deglutição com a respiração nos primeiros dia de 
vida, e/ou conforme prescrição médica.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Deformidades orogástricas e desconforto respiratório.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 copinho;
•	 luva de procedimento;
•	 gaze ou compressa não estéril.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Ofertar o copo ao recém-nascido no tempo dele, aguardando a sucção e a 
deglutição do bebê. A alimentação por copo tem como principal objetivo 
evitar o contato precoce do bebê com outros bicos que não o seio materno.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 falta de prática para realizar tal procedimento;
•	 prejuízos como escape e desperdício de leite;
•	 aumento do risco de broncoaspiração.
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7 - REFERÊNCIAS: 

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Protocolo de identifica-
ção do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

______. Portaria nº 529, de 01 de abril de 2013. Institui o Programa Nacional 
de segurança do Paciente. Brasília, DF: Diário Oficial da união, 2013.

______. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção humanizada ao recém-
-nascido de baixo peso: Método Canguru. 2. ed. Brasília, DF: ministério 
da saúde, 2011.

OLIvEIRA, s. A. et al. Percepção da equipe de enfermagem sobre méto-
dos alternativos de alimentação para recém-nascidos em alojamento 
conjunto. Ciência, Cuidado e saúde, v.14, n.1, p. 855-860, 2015.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere na prescrição médica a orienta-
ção para a administração do leite através 
do copinho.

Antes de 
iniciar o 
procedimento.

maternidade/
Pediatria/
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

solicita ao Banco de Leite a quantidade e 
o tipo de leite prescrito.

Após o passo 
anterior.

maternidade/
Pediatria/
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem / 
Nutriz

Higieniza as mãos.
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

maternidade/
Pediatria/
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere com a prescrição a identifica-
ção existente no copinho, observando 
rigorosamente data, horário, quantidade, 
temperatura e tipo de leite.

Após o passo 
anterior.

maternidade/
Pediatria/
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere os dados de identificação do 
copinho com os dados da pulseira de 
identificação do recém-nascido.

Após o passo 
anterior.

maternidade/
Pediatria/
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem / 
Nutriz

Leva o recém-nascido ao colo da nutriz e 
a orienta a sentar-se confortavelmente.

Após o passo 
anterior.

maternidade/
Pediatria/
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem / 
Nutriz

verifica se as narinas estão desobstruí-
das; se necessário procede à limpeza.

Após o passo 
anterior.

maternidade/
Pediatria/
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem / 
Nutriz

Protege o pescoço do recém-nascido 
com gaze ou compressa não estéril.

Após o passo 
anterior.

maternidade/
Pediatria/
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem / 
Nutriz

Posiciona o recém-nascido sentado ou 
semi-sentado no colo da nutriz.

Após o passo 
anterior.

maternidade/
Pediatria/
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem / 
Nutriz

Orienta a nutriz a encostar a borda do 
copinho no lábio inferior do recém-nasci-
do, inclinando-o até que o leite toque o 
lábio inferior.

Após o passo 
anterior.

maternidade/
Pediatria/
uTI Infantil.

continua...

POP Nº 10

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA 

ALIMENTAÇÃO ORAL DO RECÉM-NASCIDO NO ALOJAMENTO CONJUNTO
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem / 
Nutriz

Orienta a nutriz a aguardar que o 
recém-nascido sorva o leite e o degluta 
em seguida. 
Observa as reações do bebê (coordena-
ção de sucção, deglutição e respiração), 
interrompendo a administração da dieta 
se necessário.

Após o passo 
anterior.

maternidade/
Pediatria/
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem / 
Nutriz

segura o recém-nascido em posição 
ortostática durante alguns minutos após 
a dieta até ocorrer eructação.

Após o passo 
anterior.

maternidade/
Pediatria/
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem / 
Nutriz

Acomoda o recém-nascido no berço em 
decúbito ventral.

Após o passo 
anterior.

maternidade/
Pediatria/
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem / 
Nutriz

Recolhe o material e encaminha ao local 
apropriado.

Após o passo 
anterior

maternidade/
Pediatria/
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem / 
Nutriz

Higieniza as mãos. Após o 
procedimento.

maternidade/
Pediatria/
uTI Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário: data, horário, 
tipo e quantidade de leite, aceitação e 
reações do recém-nascido.

Durante o 
registro no 
prontuário.

maternidade/
Pediatria/
uTI Infantil.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 Revisão do POP em junho/2017.

01 Criação do POP em outubro/2009.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

MATERNIDADE
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

PEDIATRIA

POP Nº 01 
Elaboração: Claudia da silva martins – Enf 

Revisão: Andreia de moraes da Conceição Rocha da silva – Cap

1 - DEFINIÇÃO:
É um conjunto de procedimentos e cuidados que tem por finalidade orien-
tar o processo de admissão de crianças na Enfermaria de Pediatria.

2 - INDICAÇÃO:
Avaliação e registro inicial dos cuidados necessários para o atendimento 
adequado de cada criança, e instalação adequada da criança e do familiar 
responsável pelo acompanhamento.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 leito hospitalar adequado à criança quanto a idade cronológica, 

idade de desenvolvimento e condição clínica (cama com grades ou 
berço, ou berço de acrílico para RN);

•	 cobertor infantil, lençóis, colcha, toalhas de banho e rosto;
•	 comadre, urinol, frascos coletores para amostras (se necessário);
•	 bacia de inox ou banheira para banho (se necessário);
•	 fluxômetro com umidificador de O2 e equipamentos para modalida-

de de oxigenoterapia necessária;
•	 sistema descartável de aspiração e vidro com vacuômetro (se 

necessário);
•	 fita métrica para medida de circunferência cefálica, abdominal e 

torácica em crianças de até dois anos de idade e medida de compri-
mento deitado;

•	 régua pediátrica para medir estatura de lactentes e infantes;
•	 balanças: digital para lactentes e crianças de até 15 kg; antropomé-

trica mecânica ou digital para crianças com mais de três anos;
•	 termômetro clínico;
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•	 esfigmomanômetro e manguito de pressão arterial (tamanho apro-
priado para crianças);

•	 estetoscópio pediátrico;
•	 Ficha de Admissão de Enfermagem e Cautela Diária de Roupas;
•	 Folheto Informativo com orientação e boas-vindas à criança e à 

família;
•	 prontuário do paciente com prescrição médica, nota de internação, 

exames e outras informações;
•	 pulseira de identificação.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 observar e registrar as condições clínicas da criança baixada no 

momento da admissão na enfermaria;
•	 promover o acolhimento adequado;
•	 realizar os procedimentos imediatos de assistência pediátrica;
•	 prevenir e controlar a infecção hospitalar.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 caso necessário, preparar suporte de oxigenoterapia com destreza e 

rapidez e solicitar avaliação médica;
•	 orientar e promover controle e prevenção de infecção hospitalar;
•	 fazer controle para riscos de evasão e à segurança da criança no 

ambiente hospitalar;
•	 caso não seja possível realizar a admissão, explicar ao solicitante da 

vaga o motivo pelo qual o leito não foi preparado ou as intercorrên-
cias que dificultaram o procedimento.

7 - REFERÊNCIAS:

BOWDEN, v.R.; GREENBERG, C.s. Procedimentos de enfermagem pediá-
trica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Protocolo de identifica-
ção do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

HOCKENBERRY, m.J.; WILsON, D.; WINKELsTEIN, m.L. Wong – 
Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011.

NETTINA, sandra m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel 
Cruz. Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie 
voeux. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.
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POP Nº 01

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ADMISSÃO DE CRIANÇAS NA ENFERMARIA DA PEDIATRIA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Aciona o ecônomo da enfermaria para a 
abertura do quarto.

Antes da 
admissão.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

solicita à equipe de limpeza que provi-
dencie a revisão do quarto, do banhei-
ro e do filtro de ar condicionado, e 
também a reposição de papel toalha 
quando necessário.

Após o passo 
anterior.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Revisa as condições físicas do quarto: 
mobiliário, sistemas elétrico e hidráulico 
e climatização.

Após o passo 
anterior.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Prepara o leito: regula na posição hori-
zontal mais baixa, forra com lençol de 
vira e colcha, e mantém as travas fecha-
das. Prepara o berço, assegurando-se 
de que as grades laterais se movam em 
todas as posições e as travas estejam 
fechadas. Instala os equipamentos 
necessários e testa os aparelhos.

Após o passo 
anterior.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Reúne o material necessário e coloca no 
quarto.

Após o passo 
anterior.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de
Enfermagem

Informa ao médico solicitante que o 
quarto está pronto para receber a crian-
ça indicada.

Após o passo 
anterior.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

solicita ao médico que providencie a 
documentação para inclusão da criança 
no sistema como baixado na uI 521.

Após o passo 
anterior.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Testa balanças, régua pediátrica, fita 
métrica, impressos de enfermagem e 
material para aferição de sinais vitais.

Após o passo 
anterior.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Acolhe a criança e seu familiar, encami-
nhando-os ao quarto.

Durante a 
admissão.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a identificação da criança com a 
pulseira de identificação.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Pergunta se a criança gosta de ser 
chamada por um nome específico ou 
apelido.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Apresenta-se pelo nome e título, expli-
cando sua função e responsabilidade no 
cuidado com a criança.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...
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suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

PEDIATRIA

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Tenta dissipar medos e antecipar 
os questionamentos da família com 
uma atitude segura, hospitaleira e 
responsável.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a avaliação da admissão 
da criança, preenchendo a Ficha de 
Admissão de Enfermagem.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
Procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Afere os sinais vitais. Após o passo 
anterior.

Na sala de 
Procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a avaliação ponderal e antropo-
métrica: peso; perímetros cefálico, torá-
cico e abdominal; estatura.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
Procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Colhe histórico de enfermagem. Após o passo 
anterior.

Na sala de 
Procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Retorna ao quarto com a criança e o 
acompanhante, coloca a criança no leito 
e avalia as necessidades assistenciais 
iniciais.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a criança e o acompanhante 
quanto a: disposição do mobiliário do 
quarto, ramal telefônico, cautela diária 
de roupas, serviço de copa. 

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Explica ao acompanhante as NGAs da 
enfermaria e o encaminha à Central de 
Acompanhantes para o cadastramento 
instituído pelo hospital.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta o acompanhante quanto à higie-
nização das mãos ao entrar e ao sair do 
quarto.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário data, horário,e 
procedimento, assinatura do prontuário.

Término da 
admissão.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO
vERSÃO AlTERAÇÕES

01 Criação do POP em junho/2017.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

PEDIATRIA

POP Nº 02 
Elaboração: Claudia da silva martins – Enf 

Revisão: Andreia de moraes da Conceição Rocha da silva – Cap 

1 - DEFINIÇÃO:
É um conjunto de procedimentos e cuidados que tem por finalidade orien-
tar o processo de admissão de crianças nos períodos pré e pós-operatório 
na Clínica Cirúrgica da Enfermaria de Pediatria.
O preparo pré-operatório pode ser feito em alguns dias ou até mesmo 
horas antes da cirurgia. Esse período compreende desde o reconhecimento 
da necessidade da cirurgia até o momento em que o paciente chega à sala 
de cirurgia.
O período pós-operatório se inicia com a saída do paciente da sala de cirur-
gia e se estende até a sua total recuperação.

2 - INDICAÇÕES
•	 avaliação e registro inicial dos cuidados necessários para o atendi-

mento adequado de cada criança e instalação adequada da criança e 
do familiar responsável pelo acompanhamento;

•	 realização e registro dos cuidados de enfermagem no pré-operatório 
conforme o preparo necessário específico para cada criança;

•	 realização e registro dos cuidados de enfermagem no período pós-
-operatório a fim de evitar incidentes, eventos adversos e mortalida-
de cirúrgica, visando aumentar a segurança do paciente.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Cancelamento da cirurgia.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 leito hospitalar adequado à criança quanto a: idade cronológica, 

idade de desenvolvimento e condição clínica (cama com grades ou 
berço, ou berço de acrílico para RN);

•	 cobertor infantil, lençóis, colcha, toalhas de banho e rosto;
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•	 comadre, urinol, frascos coletores para amostras (se necessário);
•	 bacia de inox ou banheira para banho (se necessário);
•	 fluxômetro com umidificador de O2 e equipamentos para modalida-

de de oxigenoterapia necessária;
•	 sistema descartável de aspiração e vidro com vacuômetro (se 

necessário);
•	 fita métrica para medida de circunferência cefálica, abdominal e 

torácica em crianças de até dois  anos de idade e medida de compri-
mento deitado; régua pediátrica para medir estatura de lactentes e 
infantes;

•	 balanças: digital para lactentes e crianças de até 15 kg; antropomé-
trica mecânica ou digital para crianças com mais de três anos;

•	 termômetro clínico;
•	 esfigmomanômetro e manguito de pressão arterial (tamanho apro-

priado para crianças);
•	 estetoscópio pediátrico;
•	 Ficha de Admissão de Enfermagem e Cautela Diária de Roupas;
•	 Folheto Informativo com orientação e boas-vindas à criança e à 

família;
•	 prontuário do paciente com prescrição médica, nota de internação, 

exames e outras informações;
•	 pulseira de identificação.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 observar e registrar as condições clínicas da criança baixada no 

momento da admissão na enfermaria;
•	 promover o acolhimento adequado;
•	 realizar os procedimentos imediatos de assistência pediátrica;
•	 prevenir e controlar a infecção hospitalar.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 caso necessário, preparar suporte de oxigenoterapia com destreza e 

rapidez e solicitar avaliação médica;
•	 orientar e promover controle e prevenção de infecção hospitalar;
•	 fazer controle para riscos de evasão e à segurança da criança no 

ambiente hospitalar;
•	 caso não seja possível realizar a admissão, explicar ao solicitante da 

vaga o motivo pelo qual o leito não foi preparado ou as intercorrên-
cias que dificultaram o procedimento.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Aciona o ecônomo da enfermaria para a 
abertura do quarto.

Antes da 
admissão.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

solicita à equipe de limpeza que provi-
dencie a revisão de limpeza do quarto, do 
banheiro e do filtro de ar condicionado, e 
também a reposição de papel toalha quan-
do necessário.

Após o 
passo 
anterior.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Revisa as condições físicas do quarto: 
mobiliário, sistemas elétrico e hidráulico, e 
climatização.

Após o 
passo 
anterior.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Prepara o leito: regula na posição horizon-
tal mais baixa, forra com lençol de vira 
e colcha, e mantém as travas fechadas. 
Prepara o berço, assegurando-se de que as 
grades laterais se movam em todas as posi-
ções e as travas estejam fechadas. Instala 
os equipamentos necessários e testa os 
aparelhos.

Após o 
passo 
anterior.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Reúne o material necessário e coloca no 
quarto.

Após o 
passo 
anterior.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Informa ao médico solicitante que o quarto 
está pronto para receber a criança indicada.

Após o 
passo 
anterior.

Enfermaria de 
pediatria.

continua...

POP Nº 02

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ADMISSÃO DE 

CRIANÇAS NA ENFERMARIA CIRÚRGICA DA PEDIATRIA

7 - REFERÊNCIAS:

BOWDEN, v.R.; GREENBERG, C.s. Procedimentos de enfermagem pediá-
trica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Protocolo de identifica-
ção do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

HOCKENBERRY, m.J.; WILsON, D.; WINKELsTEIN, m.L. Wong – 
Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011.

NETTINA, sandra m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel 
Cruz. Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie 
voeux. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

solicita ao médico que providencie a docu-
mentação para inclusão da criança no siste-
ma como baixado na uI 521;

Após o 
passo 
anterior.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Testa balanças, régua pediátrica, fita métri-
ca, impressos de enfermagem e material 
para aferição de sinais vitais.

Após o 
passo 
anterior.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Acolhe a criança e seu familiar, encami-
nhando-os ao quarto.

Durante a 
admissão.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a identificação da criança com a 
pulseira de identificação.

Durante a 
admissão.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Pergunta se a criança gosta de ser chamada 
por um nome específico ou apelido.

Após o 
passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Apresenta-se pelo nome e título, explican-
do sua função e responsabilidade no cuida-
do com a criança.

Após o 
passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Tenta dissipar medos e antecipar os ques-
tionamentos da família com uma atitude 
segura, hospitaleira e responsável.

Após o 
passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a avaliação da admissão da crian-
ça, preenchendo a Ficha de Admissão de 
Enfermagem.

Após o 
passo 
anterior.

Na sala de 
Procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Afere os sinais vitais.
Após o 
passo 
anterior.

Na sala de 
Procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a avaliação ponderal e antropomé-
trica: peso; perímetros cefálico, torácico e 
abdominal; estatura.

Após o 
passo 
anterior.

Na sala de 
Procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Colhe histórico de enfermagem.
Após o 
passo 
anterior.

Na sala de 
Procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Preenche o check list pré-operatório 
(impresso próprio).

Após o 
passo 
anterior.

Na sala de 
Procedimentos.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Retorna ao quarto com a criança e o acom-
panhante, coloca a criança no leito e avalia 
as necessidades assistenciais iniciais.

Após o 
passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

PEDIATRIA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a criança e o acompanhante quan-
to a: disposição do mobiliário do quarto, 
ramal telefônico, cautela diária de roupas, 
serviço de copa.

Após o 
passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Explica ao acompanhante as NGAs da 
enfermaria e o encaminha à Central de 
Acompanhantes para o cadastramento 
instituído pelo hospital.

Após o 
passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta o acompanhante quanto à higie-
nização das mãos ao entrar e ao sair do 
quarto.

Após o 
passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos.
Após o 
passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário data, horário e 
procedimento; assina o prontuário.

Ao térmi-
no da 
admissão.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

01 Criação do POP em junho/2017.

POP Nº 02

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ADMISSÃO DE 

CRIANÇAS NA ENFERMARIA CIRÚRGICA DA PEDIATRIA
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

PEDIATRIA

POP Nº 03 
Elaboração: Danielle Gomes Ziderich – 2° Ten 

Revisão: Claudia da silva martins – Enf

1 - DEFINIÇÃO:
É um conjunto de procedimentos e cuidados que tem por finalidade orien-
tar o preparo e a administração dos medicamentos prescritos por via 
intramuscular.

2 - INDICAÇÃO:
Os medicamentos são administrados por via intramuscular para que haja 
rápida absorção da droga, uma vez que o músculo tem um suprimento 
sanguíneo rico. 

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 dose superior a 03 ml;
•	 medicamento irritante da musculatura lisa estriada.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 medicação correta;
•	 seringa de tamanho adequado (01 cc, 03 cc );
•	 agulha de calibre e comprimento apropriados;
•	 álcool a 70%;
•	 bolas de algodão;
•	 luvas de procedimentos;
•	 bandagem adesiva;
•	 brinquedo (quando necessário).
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 observar e registrar as condições clínicas da criança no momento da 

administração da medicação intramuscular;
•	 antes da administração, preparar a criança da forma apropriada para 

o nível cognitivo;
•	 promover ludicoterapia, quando indicada, ou envolver os pais, 

de modo a permitir que a criança trabalhe seus medos e adquira 
controle da situação;

•	 avaliar a necessidade de contenção manual e solicitar ajuda para 
apoiar a criança quando necessário.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 observar o estado de conservação e armazenamento da medicação;
•	 preparar as medicações sempre na sala de medicações;
•	 caso não seja possível realizar o procedimento, relatar as intercor-

rências que dificultaram o procedimento e realizar nova tentativa 
posteriormente, se possível com outro profissional.

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Resolução da Diretoria 
Colegiada nº 45, de 12 de março 2003. Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
de Boas Práticas de utilização das soluções Parenterais (sP) em serviços de 
saúde. Disponível em: <http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/
index.php/ legislacao/item/resolucao-rdc-n-45-de-12-de-marco-de-2003>. 
Acesso em: 10 jun. 2017.

BOWDEN, v.R.; GREENBERG, C.s. Procedimentos de enfermagem pediá-
trica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

HOCKENBERRY, m.J.; WILsON, D.; WINKELsTEIN, m.L. Wong – 
Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011.

NETTINA, sandra m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel 
Cruz. Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie 
voeux. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-45-de-12-de-marco-de-2003
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-45-de-12-de-marco-de-2003
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Lê a prescrição médica.
Antes da 
administração 
da medicação.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Pega o medicamento e lê o rótulo para 
conferir com a prescrição.

Após o passo 
anterior

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica a data de validade. Após o passo 
anterior

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica a forma de apresentação e se 
assegura de que seja apropriada para a 
criança.

Após o passo 
anterior

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica a quantidade de medicação a 
ser administrada e determina o tama-
nho da seringa, certificando-se de que é 
apropriada para a criança.

Após o passo 
anterior

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Limita o volume de acordo com a idade 
da criança e o tamanho do músculo 
usado.

Após o passo 
anterior

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Escolhe o comprimento apropriado da 
agulha para o local e o tamanho do 
músculo.

Após o passo 
anterior

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Escolhe o calibre de acordo com o 
disponível para a criança e a viscosida-
de da medicação. Em geral, são usadas 
agulhas de calibre 22 ou 23. A medi-
cação viscosa requer agulha de maior 
calibre.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos com técnica 
apropriada.

Após o passo 
anterior.

Em local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Dilui a medicação conforme a prescrição 
médica.

Antes da admi-
nistração da 
medicação.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Aspira o medicamento na sala de 
medicação.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Aspira a quantidade correta da medica-
ção para a seringa.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

continua...

POP Nº 03

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO INTRAMUSCULAR EM PEDIATRIA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca etiqueta, identificando o pacien-
te, a medicação, a dose, a via e a hora 
de administração.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Leva a medicação em bandeja 
apropriada com seringa devidamente 
identificada e confere com o registro 
no quarto da criança.

Durante o 
procedimento.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Avalia o estado de atividade, sonolência 
e ansiedade da criança.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Imobiliza a criança com segurança. Após o passo 
anterior

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Limpa a pele com álcool 70%. Após o passo 
anterior

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Introduz a agulha rapidamente em um 
ângulo de 90º.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Aspira e verifica: se houver sangue 
presente, retira a agulha e come-
ça de novo, com um novo conjunto 
medicação+seringa+agulha.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Injeta a medicação lentamente. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Retira a agulha e aplica leve pressão 
sobre o local com algodão seco.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca curativo adesivo sobre o local. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Remove as luvas e lava as mãos. Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Despreza a agulha (sem reencapar) em 
recipiente de resíduos perfurocortantes.

Após o passo 
anterior

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

continua...

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

PEDIATRIA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Oferece brinquedos e livros para a 
criança, o que vai ajudá-la a não associar 
o(a) enfermeiro(a) apenas a procedimen-
tos desagradáveis.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Avalia sinais de reação adversa ao medi-
camento, que devem ser prontamente 
comunicados ao médico, e toma medi-
das amenizadoras conforme prescrição 
médica.

Ao término do 
procedimento.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Anota no prontuário data, horário e 
procedimento; assina o prontuário.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

10 – HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em julho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

POP Nº 03

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO INTRAMUSCULAR EM PEDIATRIA
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DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

PEDIATRIA

POP Nº 04 
Elaboração: Danielle Gomes Ziderich – 2° Ten 

Revisão: Claudia da silva martins – Enf

1 - DEFINIÇÃO:
É um conjunto de procedimentos e cuidados que tem por finalidade orientar 
o preparo e a administração dos medicamentos prescritos por via ocular.

2 - INDICAÇÃO:
Conforme orientação médica, para tratamento oftálmico de infecções, 
inflamações, controle de pressão intraocular e hidratação ocular.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
medicamento irritante da mucosa ocular.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 medicação correta;
•	 frasco conta-gotas;
•	 gaze não estéril;
•	 luvas de procedimentos.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 observar e registrar as condições clínicas da criança no momento da 

administração da medicação oftálmica;
•	 avaliar experiência prévia da criança com a administração de 

medicamentos;
•	 antes da administração, preparar a criança de forma apropriada para 

o nível cognitivo;
•	 promover ludicoterapia, quando indicada, ou envolver os pais, 

de modo a permitir que a criança trabalhe seus medos e adquira 
controle da situação (exceto na uTI Neonatal);

•	 avaliar a necessidade de contenção e solicitar ajuda para apoiar a 
criança quando necessário.
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Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 observar estado de conservação e armazenamento da medicação;
•	 preparar as medicações sempre na sala de medicações;
•	 caso não seja possível realizar o procedimento, relatar as intercor-

rências que dificultaram o procedimento e realizar nova tentativa 
posteriormente, se possível com outro profissional.

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Resolução da Diretoria 
Colegiada nº 45, de 12 de março 2003. Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
de Boas Práticas de utilização das soluções Parenterais (sP) em serviços de 
saúde. Disponível em: <http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/
index.php/ legislacao/item/resolucao-rdc-n-45-de-12-de-marco-de-2003>. 
Acesso em: 10 jun. 2017.

BOWDEN, v.R.; GREENBERG, C.s. Procedimentos de enfermagem pediá-
trica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

HOCKENBERRY, m.J.; WILsON, D.; WINKELsTEIN, m.L. Wong – 
Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011.

NETTINA, sandra m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel 
Cruz. Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie 
voeux. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-45-de-12-de-marco-de-2003
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-45-de-12-de-marco-de-2003
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POP Nº 04

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO OFTÁLMICA EM PEDIATRIA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Lê a prescrição médica.
Antes da 
administração 
da medicação. 

Enfermaria 
de pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Pega o medicamento e lê o rótulo para 
conferir com a prescrição.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica a data de validade. Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica a forma de apresentação e se 
assegura de que seja apropriada para a 
criança.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca etiqueta, identificando o paciente, 
a medicação, a dose, a via e a hora de 
administração.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos com técnica 
apropriada.

Após o passo 
anterior.

Em local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Leva a medicação em bandeja apropriada 
com seringa devidamente identificada 
e confere com o registro no quarto da 
criança.

Durante a 
administração 
da medicação.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Avalia o estado de atividade, sonolência e 
ansiedade da criança.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Calça luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Limpa o olho da criança com gaze não 
estéril embebida em soro fisiológico, se 
necessário.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

move do canto interno da pálpebra para o 
canto externo.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Realiza apenas uma varredura do olho 
com cada algodão.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca a criança em decúbito dorsal no 
leito, ou em outra superfície plana, olhan-
do para cima.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...
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suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

PEDIATRIA

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Contém a criança não cooperativa para a 
administração da medicação.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Apoia a sua mão dominante contra a 
fronte da criança; com a outra mão, puxa 
para baixo a pálpebra inferior para expor 
o saco conjuntival.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Administra o medicamento:

Colírio – ao usar um conta-gotas, insti-
la o número correto de gotas no saco 
conjuntival, tendo o cuidado de não tocar 
no olho com o conta-gotas.

Pomada – aplica uma fina camada de 
pomada ao longo de todo o saco conjun-
tival, desde o canto interno até o externo. 
Gira o tubo da pomada no final da apli-
cação para que a pomada solte do tubo.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Orienta a criança a manter o olho fechado 
por um minuto após a administração do 
medicamento.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Limpa o excesso de medicamento com 
uma gaze não estéril ou lenço de papel.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Retira as luvas e lava as mãos. Após o passo 
anterior.

Em local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Descarta o tubo ou frasco de medica-
mento em coletor apropriado caso a 
medicação seja dose única; ou recoloca o 
medicamento no local adequado para o 
armazenamento.

Após o passo 
anterior.

Em local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos.

Ao término 
da adminis-
tração do 
medicamento.

Em local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Oferece brinquedos e livros para a crian-
ça, o que vai ajudá-la a não associar o(a) 
enfermeiro(a) apenas a procedimentos 
desagradáveis.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Avalia sinais de reação adversa ao medi-
camento, que devem ser prontamente 
comunicados ao médico, e toma medi-
das amenizadoras conforme prescrição 
médica.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Anota no prontuário data, horário e 
procedimento; assina o prontuário.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

POP Nº 04

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO OFTÁLMICA EM  PEDIATRIA
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

PEDIATRIA

POP Nº 05 
Elaboração: Danielle Gomes Ziderich – 2° Ten 

Revisão: Claudia da silva martins – Enf 

1 - DEFINIÇÃO:
É um conjunto de procedimentos e cuidados que tem por finalidade orien-
tar o preparo e a administração dos medicamentos prescritos por via oral.

2 - INDICAÇÃO:
A via oral deve ser usada sempre que possível, pois é o método menos 
invasivo e menos traumático para crianças. O trato gastrointestinal (GI) tem 
grande absorção de medicamentos. Esta absorção pelo trato GI, bem como 
a distribuição, o metabolismo e a eliminação diferem com a maturação. 
Fatores como ph gástrico, tempo de esvaziamento gástrico, motilidade, 
área de absorção, atividade enzimática e fatores alimentares podem afetar 
a absorção GI.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 medicamento irritante da mucosa gástrica e/ou que interferira na 

digestão;
•	 paciente impedido de deglutir;
•	 paciente em estado comatoso e/ou inconsciente;
•	 paciente apresentando quadro de êmese.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 medicação correta;
•	 seringa oral (dose unitária) ou copo para medicação;
•	 água ou suco para tomar com o medicamento;
•	 luvas de procedimentos.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 observar e registrar as condições clínicas da criança no momento da 

administração da medicação oral;
•	 avaliar a experiência prévia da criança com a ingesta de medicamentos;
•	 antes da administração, preparar a criança da forma apropriada para 

o nível cognitivo;
•	 promover ludicoterapia, quando indicada, ou envolver os pais, 

de modo a permitir que a criança trabalhe seus medos e adquira 
controle da situação;

•	 avaliar a necessidade de contenção e solicitar ajuda para apoiar a 
criança quando necessário.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 observar o estado de conservação e armazenamento da medicação;
•	 preparar as medicações sempre na sala de medicações.

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Resolução da Diretoria 
Colegiada nº 45, de 12 de março 2003. Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
de Boas Práticas de utilização das soluções Parenterais (sP) em serviços de 
saúde. Disponível em: <http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/
index.php/ legislacao/item/resolucao-rdc-n-45-de-12-de-marco-de-2003>. 
Acesso em: 10 jun. 2017.

BOWDEN, v.R.; GREENBERG, C.s. Procedimentos de enfermagem pediá-
trica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

HOCKENBERRY, m.J.; WILsON, D.; WINKELsTEIN, m.L. Wong – 
Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011.

NETTINA, sandra m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel 
Cruz. Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie 
voeux. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.
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http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-45-de-12-de-marco-de-2003
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Faz a leitura simultânea do relato em 
prontuário e da prescrição médica.

Antes do 
procedimento.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Pega o medicamento e lê o rótulo para 
conferir com a prescrição.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica a data de validade. Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica a forma de apresentação e se 
assegura de que seja apropriada para a 
criança.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Prepara o medicamento (fraciona) 
para a administração e mede todos os 
medicamentos líquidos utilizando uma 
seringa oral ou um copo medidor para 
medicamentos.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca etiqueta, identificando o pacien-
te, a medicação, a dose, a via e a hora 
de administração.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Leva a medicação em bandeja apropria-
da com seringa/copo/dosador e confere 
com o registro no quarto da criança.

Durante a 
administração 
da medicação.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Avalia o estado de atividade, sonolência 
e ansiedade da criança.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Eleva a cabeceira da cama da criança ou 
segura a criança sentada no colo, exceto 
se essa posição for contraindicada.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Administra o medicamento na forma 
líquida em pequenas quantidades, colo-
cando a seringa na lateral da boca da 
criança e permitindo que ela engula 
entre os goles.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Nunca deixa o medicamento à beira do 
leito.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...

POP Nº 05

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO ORAL EM PEDIATRIA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Guarda o restante de solução oral aber-
ta em geladeira para medicamentos 
(temperatura interna = 2 a 8 ºC).

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Descarta o copo de medicamento, a 
seringa e outros objetos em coletor 
apropriado.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Retira as luvas e lava as mãos.

Ao término 
da adminis-
tração da 
medicação

Em local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Avalia sinais de reação adversa ao medi-
camento, que devem ser prontamente 
comunicados ao médico, e toma medi-
das amenizadoras conforme prescrição 
médica.

Após o passo 
anterior

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Anota no prontuário data, horário e 
procedimento; assina  o prontuário.

Após o passo 
anterior

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro /2014.

02 Revisão do POP em outubro /2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

PEDIATRIA
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

PEDIATRIA

POP Nº 06 
Elaboração: Danielle Gomes Ziderich – 2º Ten  

Revisão: Claudia da silva martins – Enf

1 - DEFINIÇÃO:
É um conjunto de procedimentos e cuidados que tem por finalidade orien-
tar o preparo e a administração dos medicamentos prescritos por via 
otológica.

2 - INDICAÇÃO:
medicamentos otológicos são administrados em situações específicas de 
inflamação e infecção otológica. são sempre prescritos por médicos para 
sanar a sintomatologia.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
•	 medicamento irritante da mucosa do ouvido;
•	 obstrução do pavilhão auditivo.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 medicamento otológico correto;
•	 conta-gotas;
•	 gaze não estéril;
•	 bolas de algodão;
•	 luvas de procedimentos.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 observar e registrar as condições clínicas da criança no momento da 

administração da medicação otológica;
•	 avaliar a experiência prévia da criança com a administração de medi-

camentos otológicos;
•	 antes da administração, preparar a criança da forma apropriada para 

o nível cognitivo;
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•	 promover ludicoterapia, quando indicada, ou envolver os pais, 
de modo a permitir que a criança trabalhe seus medos e adquira 
controle da situação;

•	 avaliar a necessidade de contenção e solicitar ajuda para apoiar a 
criança quando necessário.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 observar o estado de conservação e armazenamento da medicação.
•	 preparar as medicações sempre na sala de medicações.

7 - REFERÊNCIAS:
BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Resolução da Diretoria 
Colegiada nº 45, de 12 de março 2003. Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
de Boas Práticas de utilização das soluções Parenterais (sP) em serviços de 
saúde. Disponível em: <http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/
index.php/ legislacao/item/resolucao-rdc-n-45-de-12-de-marco-de-2003>. 
Acesso em: 10 jun. 2017.

BOWDEN, v.R.; GREENBERG, C.s. Procedimentos de enfermagem pediá-
trica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

HOCKENBERRY, m.J.; WILsON, D.; WINKELsTEIN, m.L. Wong – 
Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011.

NETTINA, sandra m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel 
Cruz. Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie 
voeux. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.
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http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-45-de-12-de-marco-de-2003
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Lê a prescrição médica.
Antes da 
administração do 
medicamento.

Enfermaria de 
pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Pega o medicamento e lê o rótulo 
para conferir com a prescrição.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica a data de validade. Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica a forma de apresentação e se 
assegura de que seja apropriada para 
a criança.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca etiqueta, identificando o 
paciente, a medicação, a dose, a via e 
a hora de administração.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Leva a medicação em bandeja apro-
priada com seringa ou conta gotas 
devidamente identificados e confere 
com o registro no quarto da criança.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Avalia o estado de atividade, sono-
lência e ansiedade da criança.

Durante a admi-
nistração da 
medicação.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Calça luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca a criança em decúbito dorsal 
com a cabeça voltada para o lado 
apropriado.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Puxa o lobo da orelha para baixo e 
para trás – no caso de crianças com 
menos de três anos de idade.
ou
Puxa a orelha para cima e para trás – 
no caso de crianças maiores.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Instila o número prescrito de gotas 
no canal auditivo, tendo o cuidado 
de não contaminar o conta-gotas.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...

POP Nº 06

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO OTOLÓGICA EM PEDIATRIA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

massageia delicadamente a área 
anterior ao canal auditivo.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

mantém a criança em decúbito 
dorsal, com a cabeça lateralizada, 
por 2 a 3 minutos.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Repete no outro ouvido, se prescrito. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Retira as luvas. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Guarda o restante da medicação 
conforme orientação do fabricante.

Após o passo 
anterior

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos.
Ao término da 
administração da 
medicação

Em local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Avalia sinais de reação adversa ao 
medicamento, que devem ser pron-
tamente comunicados ao médico, e 
toma medidas amenizadoras confor-
me prescrição médica.

Após o passo 
anterior

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Anota no prontuário data, horário e 
procedimento; assina  o prontuário.

Após o passo 
anterior

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro /2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

PEDIATRIA



121

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

PEDIATRIA

POP Nº 07 
Elaboração: Danielle Gomes Ziderich – 2° Ten 

Revisão: Claudia da silva martins – Enf 

1 - DEFINIÇÃO:
É um conjunto de procedimentos e cuidados que tem por finalidade orien-
tar o preparo e a administração dos medicamentos prescritos por via retal.

2 - INDICAÇÃO:
Criança incapaz de tolerar medicamentos orais e sem via parenteral 
disponível.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 medicamento irritante da mucosa retal;
•	 obstrução do reto.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 luvas de procedimentos;
•	 lubrificante hidrossolúvel;
•	 medicamento correto.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 observar e registrar as condições clínicas da criança no momento da 

administração da medicação retal;
•	 avaliar a experiência prévia da criança com a administração de medi-

camentos retais;
•	 antes da administração, preparar a criança da forma apropriada para 

o nível cognitivo;
•	 promover ludicoterapia, quando indicada, ou envolver os pais, 

de modo a permitir que a criança trabalhe seus medos e adquira 
controle da situação;

•	 avaliar a necessidade de contenção e solicitar ajuda para apoiar a 
criança quando necessário.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
Observar o estado de conservação e armazenamento da medicação.
Preparar as medicações sempre na sala de medicações.

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Resolução da Diretoria 
Colegiada nº 45, de 12 de março 2003. Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
de Boas Práticas de utilização das soluções Parenterais (sP) em serviços de 
saúde. Disponível em: <http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/
index.php/ legislacao/item/resolucao-rdc-n-45-de-12-de-marco-de-2003>. 
Acesso em: 10 jun. 2017.

BOWDEN, v.R.; GREENBERG, C.s. Procedimentos de enfermagem pediá-
trica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

HOCKENBERRY, m.J.; WILsON, D.; WINKELsTEIN, m.L. Wong – 
Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011.

NETTINA, sandra m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel 
Cruz. Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie 
voeux. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-45-de-12-de-marco-de-2003
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-45-de-12-de-marco-de-2003
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Lê a prescrição médica.
Antes da 
administração 
da medicação.

Enfermaria de 
Pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Pega o medicamento e lê o rótulo para 
conferir com a prescrição.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica a data de validade. Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica a forma de apresentação e se 
assegura de que seja apropriada para a 
criança.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Em local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca etiqueta, identificando o paciente, 
a medicação, a dose, a via e a hora de 
administração.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Leva a medicação em bandeja apropriada 
com seringa devidamente identificada e 
confere com o registro no quarto 
da criança.

Durante a 
administração 
da medicação.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Avalia o estado de atividade, sonolência e 
ansiedade da criança.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Calça luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Explica o que vai ser feito à criança a aos 
pais.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca a criança em decúbito lateral 
esquerdo, com a perna direita fletida ou 
na posição genupeitoral.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Abre a embalagem do supositório e o 
lubrifica com gel hidrossolúvel.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Introduz delicadamente o ápice do supo-
sitório (extremidade pontiaguda), ultra-
passando o esfíncter interno do ânus.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Introduz o supositório com ajuda do 
dedo mínimo (em lactente ou em criança 
pequena).

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...

POP Nº 07

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO RETAL EM PEDIATRIA
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8 - Continuação
qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

mantém as nádegas da criança 
aproximadas até ela relaxar ou 
desaparecer a urgência de fazer força.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Observa se a criança defeca em 30 minu-
tos, verificando se há supositório nas 
fezes.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Observa se a criança tem dificuldade em 
reter o supositório; nesse caso, introduzir 
primeiro a base ou a extremidade maior.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Retira as luvas e lava as mãos. Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Descarta a embalagem do medicamen-
to  em coletor apropriado, caso a medi-
cação seja dose única, ou recoloca o 
medicamento no local apropriado para o 
armazenamento.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos.
Ao término da 
administração 
da medicação.

No local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Oferece brinquedos e livros para 
a criança, o que vai ajudá-la a não 
associar o(a) enfermeiro(a) apenas a 
procedimentos desagradáveis.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Avalia sinais de reação adversa 
ao medicamento, que devem ser 
prontamente comunicados ao médico, e 
toma medidas amenizadoras conforme 
prescrição médica.

Ao término do 
procedimento.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Anota no prontuário data, horário e 
procedimento; assina o prontuário.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO
vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro /2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

PEDIATRIA
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

PEDIATRIA

POP Nº 08 
Elaboração: Danielle Gomes Ziderich – 2º Ten   

Revisão: Claudia Da  silva martins – Enf

1 - DEFINIÇÃO:
É um conjunto de procedimentos e cuidados que tem por finalidade orien-
tar o preparo e a administração dos medicamentos prescritos por via 
subcutânea.

2 - INDICAÇÃO:
Conforme prescrição médica por necessidade terapêutica indicada.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
 medicamento irritante do tecido submucoso.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 medicação correta;
•	 seringa de tamanho adequado (01 cc, 03 cc);
•	 agulha de calibre e comprimento apropriados;
•	 álcool a 70%;
•	 bolas de algodão;
•	 luvas de procedimentos;
•	 bandagem adesiva;
•	 brinquedo (quando necessário).

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 observar e registrar as condições clínicas da criança no momento da 

administração da medicação subcutânea;
•	 antes da administração, preparar a criança da forma apropriada para 

o nível cognitivo;
•	 promover ludicoterapia, quando indicada, ou envolver os pais, 

de modo a permitir que a criança trabalhe seus medos e adquira 
controle da situação;

•	 avaliar a necessidade de contenção e solicitar ajuda para apoiar a 
criança quando necessário.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 observar o estado de conservação e armazenamento da medicação;
•	 preparar as medicações sempre na sala de medicações;
•	 caso não seja possível realizar o procedimento, relatar as intercor-

rências que dificultaram o procedimento e realizar nova tentativa 
posteriormente, se possível com outro profissional.

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Resolução da Diretoria 
Colegiada nº 45, de 12 de março 2003. Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
de Boas Práticas de utilização das soluções Parenterais (sP) em serviços de 
saúde. Disponível em: <http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/
index.php/ legislacao/item/resolucao-rdc-n-45-de-12-de-marco-de-2003>. 
Acesso em: 10 jun. 2017.

BOWDEN, v.R.; GREENBERG, C.s. Procedimentos de enfermagem pediá-
trica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

HOCKENBERRY, m.J.; WILsON, D.; WINKELsTEIN, m.L. Wong – 
Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011.

NETTINA, sandra m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel 
Cruz. Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie 
voeux. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.
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http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-45-de-12-de-marco-de-2003
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Lê a prescrição médica.
Antes da 
administração 
da medicação.

Enfermaria de 
Pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Pega o medicamento e lê o rótulo para 
conferir com a prescrição.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica a data de validade. Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica a forma de apresentação e se 
assegura de que seja apropriada para a 
criança.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica a quantidade de medicação a ser 
administrada.

Antes do 
procedimento.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Em local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Aspira a quantidade correta da medica-
ção para a seringa.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca etiqueta, identificando o paciente, 
a medicação, a dose, a via e a hora de 
administração.
OBs.: no preparo de vACINAs, registra 
o lote e a data de validade da vacina 
na prescrição médica e no cartão de 
vacinação.

Após o passo 
anterior.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Leva a medicação em bandeja apropriada 
com seringa/copo/dosador e confere com 
o registro no quarto da criança.

Durante a 
administração 
da medicação.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Avalia o tecido subcutâneo da criança e 
a duração do tratamento. Atenção: não 
administrar em local de cirurgia ou em 
membro com processo patológico.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Prepara o medicamento a ser 
administrado.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Imobiliza a criança com segurança. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...

POP Nº 08

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO SUBCUTÂNEA EM PEDIATRIA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Limita o volume de acordo com a idade 
da criança e o volume de tecido subcutâ-
neo disponível.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Aspira a quantidade correta de medica-
ção para a seringa.

Após o passo 
anterior

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Aplica a medicação no tecido 
subcutâneo.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Despreza a agulha (sem reencapar) em 
recipiente para resíduos perfurocortantes.

Ao término da 
administração 
da medicação.

Na sala de 
medicação.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Oferece brinquedos e livros para a crian-
ça, o que vai ajudá-la a não associar o(a) 
enfermeiro(a) apenas a procedimentos 
desagradáveis.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Avalia sinais de reação adversa ao medi-
camento, que devem ser prontamente 
comunicados ao médico, e toma medi-
das amenizadoras conforme prescrição 
médica.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Anota no prontuário data, horário e 
procedimento; assina o prontuário.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

PEDIATRIA
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DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

PEDIATRIA

POP Nº 09 
Elaboração: Danielle Gomes Ziderich – 2° Ten 

Revisão: Claudia da silva martins – Enf

1 - DEFINIÇÃO:
É um conjunto de procedimentos e cuidados que tem por finalidade o 
controle da pediculose em pediatria.

2 - INDICAÇÃO:
Detectar a pediculose para prevenir a infestação na enfermaria.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 luvas de procedimento;
•	 pente fino;
•	 medicamento ou xampu prescrito;
•	 gorro.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Explicar à criança e ao acompanhante a necessidade de avaliação e contro-
le de infestação.

6 - PONTO CRíTICO:
Caso não seja possível realizar o procedimento, explicar ao solicitante da 
vaga o motivo pelo qual o leito não foi preparado ou as intercorrências que 
dificultaram o procedimento.

7 - REFERÊNCIAS:

BOWDEN, v.R.; GREENBERG, C.s. Procedimentos de enfermagem pediá-
trica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

HOCKENBERRY, m.J.; WILsON, D.; WINKELsTEIN, m.L. Wong – 
Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

NETTINA, sandra m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel 
Cruz. Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie 
voeux. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Entrevista a criança e o acompanhante 
sobre a exposição possível ou conhecida 
à pediculose.

Antes do 
procedimento.

Na enfermaria 
de pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Determina sintomas, duração da infes-
tação, possível via de exposição e trata-
mento já iniciado.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Calça luvas. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Avalia piolhos e lêndeas: mantendo-se 
afastado da criança, divide o cabelo em 
partes e examina o couro cabeludo e o 
cabelo à procura de piolhos e lêndeas. 
usa o pente fino para ajudar na separação 
do cabelo.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Retira as luvas. Ao término do 
procedimento.

No local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Comunica à equipe médica a presença de 
pedículos no couro cabeludo do paciente.

Após o passo 
anterior.

Na enfermaria 
de pediatria.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário data, horário e 
procedimento; assina o prontuário.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

PEDIATRIA
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DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 

PEDIATRIA

POP Nº 10 
Elaboração: Denise do Carmo marques – Cap 

Revisão: Claudia da silva martins – Enf 

1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na alta do paciente pediátrico da sua unidade de origem para 
subsequente internação em outro setor do hospital.

2 - INDICAÇÃO:
Quando o paciente necessita ser transferido em âmbito intra-hospitalar 
para manutenção da assistência multiprofissional especializada de menor 
ou maior grau de complexidade.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
O procedimento está contraindicado nos casos de pacientes hemodinami-
camente instáveis.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 luvas de procedimento;
•	 gaze estéril;
•	 cuba rim;
•	 esparadrapo;
•	 materiais e equipamentos necessários ao transporte, como: bombas 

de infusão, cilindro de oxigênio, monitor multiparâmetro portátil, 
maleta para transporte, bolsa-válvula-máscara;

•	 documentos importantes:
–  prontuário (em caso de transferência para outra unidade da 
mesma instituição);
– relatório médico de transferência, juntamente com a prescrição 
médica; 
– exames. 
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 verificar a segurança do paciente antes e durante o transporte;
•	 transportar em maca com grades elevadas;
•	 certificar-se de que a equipe de destino esteja pronta para receber 

o paciente em suas necessidades e especificidades, anteriormente 
consideradas quando da solicitação de vaga.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 pacientes agitados e hemodinamicamente instáveis;
•	 falha na comunicação entre o setor de origem e o de destino do 

hospital.

7 - REFERÊNCIAS:

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de Enfermagem. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009.

smELTZER, s.C.; BARE, B.G. Brunner & Suddarth – Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 4 v.

sOuZA, v. H. s.; mOZACHI, N. O Hospital: Manual do Ambiente 
Hospitalar. 3. ed. Curitiba: Editora manual Real Ltda., 2009.

uNIvERsIDADE FEDERAL FLumINENsE. Hospital universitário Antônio 
Pedro. Diretoria de Enfermagem. Manual de Procedimentos Operacionais 
Padrão. Rio de Janeiro, [2011]. Disponível em: <http://rede.huap.uff.br/
huap/sites/default/f iles/38-681-manualdepopdohuapversaofinal.pdf>. 
Acesso em: 10 jun. 2017.



133

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico ou 
Auxiliar de 
Enfermagem

Faz contato com a unidade de internação 
de destino para confirmar a vaga e 
orienta o enfermeiro de plantão quanto 
à condição clínica e às necessidades do 
paciente.

Ao receber 
solicitação de 
transferência.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro / 
Técnico ou 
Auxiliar de 
Enfermagem

Orienta o paciente e a família quanto à 
transferência.

Após o passo 
anterior.

Enfermaria/ 
quarto.

Enfermeiro
Avalia a condição clínica do paciente, 
assim como a possibilidade de realizar 
seu transporte.

Após o passo 
anterior.

Enfermaria/ 
quarto.

Enfermeiro / 
Técnico ou 
Auxiliar de 
Enfermagem

Registra a assistência prestada ao 
paciente no impresso próprio da 
enfermagem.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro / 
Técnico ou 
Auxiliar de 
Enfermagem

Providencia os materiais necessários ao 
transporte de acordo com a necessidade 
e a condição clínica do paciente: 
maca, cadeira de rodas, monitor 
multiparâmetro portátil, bolsa-válvula-
máscara, cilindro de oxigênio, maleta de 
transporte (conforme necessidade).

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro / 
Técnico ou 
Auxiliar de 
Enfermagem

Organiza a documentação do paciente, 
assim como seu prontuário, para 
encaminhamento junto com o paciente.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro / 
Técnico ou 
Auxiliar de 
Enfermagem

verifica as condições higiênicas do 
paciente e o horário das medicações 
antes do transporte.

Após o passo 
anterior.

Enfermaria/ 
quarto.

Enfermeiro / 
Técnico ou 
Auxiliar de 
Enfermagem

Confere a segurança e a adequação de 
posicionamento, fixação e permeabili-
dade de cateteres, sondas e TOT, se em 
uso.

Após o passo 
anterior.

Enfermaria/ 
quarto.

Enfermeiro / 
Técnico ou 
Auxiliar de 
Enfermagem

Certifica-se de que a equipe do setor 
de destino está pronta para receber o 
paciente a ser transferido.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro / 
Técnico ou 
Auxiliar de 
Enfermagem

Registra a data, o horário e as condi-
ções de saída do paciente no Livro de 
Transferência de Pacientes, no Livro de 
Relatório Geral de Enfermagem e no 
impresso próprio da enfermagem.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

continua...

POP Nº 10

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA TRANSFERÊNCIA INTERNA DE PACIENTE DA PEDIATRIA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico ou 
Auxiliar de 
Enfermagem

Aciona a Central de Padioleiros para o 
transporte do paciente (caso necessário). Após o passo 

anterior.
Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro / 
Técnico ou 
Auxiliar de 
Enfermagem

Realiza o transporte do paciente para 
a unidade de destino juntamente com 
os familiares do paciente e o médico 
responsável (conforme necessidade).

Após o passo 
anterior.

Enfermaria/ 
quarto.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do POP em junho/2017.

02 Revisão do POP em outubro/2016.

01 Criação do POP em junho/2016.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

PEDIATRIA
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 
UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA

POP Nº 01 
Elaboração: Danielle Fernandes Ziderich Gomes – 2° Ten 

Revisão: Camila Barreto machado de Albuquerque – 2° Ten
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste em receber o recém-nascido (RN) que apresentar dificuldades 
para adaptar-se à vida extrauterina ou patologias que interfiram em sua 
sobrevida no primeiro mês.

2 - INDICAÇÃO:
Recém-nascidos prematuros que correm risco de vida e necessitam de 
cuidados 24 horas por dia, bem como aqueles que sofreram algum proble-
ma no nascimento.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 balança;
•	 balança digital;
•	 bomba infusora;
•	 eletrodos;
•	 estetoscópio;
•	 fita de teste para glicose periférica;
•	 fita métrica;
•	 fonte de aspiração;
•	 fonte de oxigênio, ar comprimido com fluxômetro;
•	 incubadora ou berço aquecido;
•	 luva de procedimento;
•	 material para intubação orotraqueal;
•	 material para punção venosa;
•	 material para sondagem gástrica;
•	 monitor cardíaco;
•	 oxímetro de pulso; 



138

su
B

D
Iv

Is
Ã

O
 D

E 
EN

FE
R

m
A

G
Em

U
T

I 
N

E
O

N
A

TA
l 

E
 P

E
D

IÁ
T

R
IC

A

•	 respirador, capacete de oxyhood, circuito de CPAP nasal e ventila-
ção mecânica; 

•	 termômetro.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 o melhor meio de evitar infecção hospitalar dentro de uma uTI 

Neonatal e em todo o hospital é lavar as mãos;
•	 o trabalho em equipe é fundamental na admissão do recém-nascido 

enfermo, pois muitas são as intervenções que necessitam ser reali-
zadas praticamente ao mesmo tempo;

•	 cuidados e intervenções devem ser priorizados para não colocar em 
risco a estabilidade do recém-nascido. 

6 - PONTO CRíTICO: 
estabilização hemodinâmica.

7 - REFERÊNCIAS:

BOWDEN, v. R.; GREENBERG, C. s. Procedimentos de enfermagem pedi-
átrica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Protocolo de identifica-
ção do paciente. Brasília: ministério da saúde, 2013.

______. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nasci-
do: Guia para os profissionais de saúde. (série A – Normas e manuais 
Técnicos). 2. ed. atual. Brasília: ministério da saúde, 2014. 4 v.: il. (Cuidados 
Gerais, v. 1).

NETTINA, s. m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel Cruz. 
Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie voeux. 
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.

TAmEZ, R. N.; sILvA, m. J. P. Enfermagem na UTI neonatal: assistência 
ao recém-nascido de alto risco. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013.
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POP Nº 01

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ADMISSÃO DO RECéM-NASCIDO NA UNIDADE NEONATAl

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Antes da 
admissão.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Prepara a unidade com incubadora 
aquecida ou berço de calor radian-
te; monta o respirador, o monitor 
cardíaco, o oxímetro e a bomba 
infusora.

Antes da 
admissão.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Prepara o material para intubação:           
laringoscópio, lâmina 0, lâmina 1, 
tubo traqueal, esparadrapo cortado 
para fixação e bigode.

Antes da 
admissão.

uTI Neonatal.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Recebe o RN na unidade e realiza 
a conferência da identificação na 
pulseira com o nome da mãe e no 
prontuário. 

No ato da 
admissão.

uTI Neonatal.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o RN no berço aquecido ou 
na incubadora; avalia as condições 
gerais, priorizando o atendimento 
aos sistemas respiratório e cardíaco. 

No ato da 
admissão.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a pesagem caso as condi-
ções clínicas do RN permitam.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Avalia o padrão respirató-
rio; se necessário, administra 
oxigenioterapia.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

monitora o RN. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Punciona acesso venoso periférico 
e realiza a glicemia capilar.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Realiza sondagem gástrica. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a mensuração da estatura e 
dos perímetros cefálico, torácico e 
abdominal.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Avalia os sinais vitais. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Identifica o leito da criança com o 
nome da mãe, prontuário, número 
do leito, unidade de internação, 
clínica responsável e chefe da 
clínica.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Retira as luvas e lava as mãos. Ao término do 
procedimento.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Anota a admissão no prontuário e 
na folha própria; assina.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 
UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA

POP Nº 02 
Elaboração: Danielle Fernandes Ziderich Gomes – 2° Ten 

Revisão: Cristiane Carvalho Palermo – Enf

1 - DEFINIÇÃO:
A alimentação oral é a oferta de dieta através do leite materno direto da 
mama ou ordenhado em copinho.    

2 - INDICAÇÃO:
Para todos os recém-nascidos a termo. Protege o neonato contra infecções 
gastrointestinais e evita infecções respiratórias, diminuindo o risco de aler-
gias, hipertensão, colesterol alto e diabetes. 
Na alimentação oral por copinho, evita-se o contato precoce do bebê com 
outros bicos que não o seio materno. É um método simples, prático e de 
baixo custo.

3 - CONTRAINDICAÇÕES: 
•	 crianças portadoras de galactosemia;
•	 mães infectadas pelos vírus HIv e/ou HTLv;
•	 uso de antineoplásicos e radiofármacos;
•	 abscesso mamário;
•	 consumo de drogas de abuso;
•	 varicela;
•	 Doença de Chagas;
•	 infecção herpética.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 copinho;
•	 gaze ou compressa não estéril.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 higienizar as mãos; 
•	 para a alimentação no seio materno, manter um bom posicionamen-

to do bebê junto à mãe, que deve usar roupas adequadas que não 
restrinjam movimentos; alinhar o corpo e a cabeça do bebê, barriga 
com barriga. O bebê deve abocanhar, além do mamilo, parte da 
aréola; o queixo deve tocar na mama;
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•	 para a alimentação por copinho, deve-se sempre conferir o nome da 
paciente, além de verificar a temperatura e o volume da dieta. A ofer-
ta deve ser no tempo do bebê, aguardando a sucção e a deglutição.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 observar a sucção e as reações do RN durante a alimentação oral, 

principalmente o esforço respiratório;
•	 avaliar o estado físico do RN, como letargia, cianose ou palidez.

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. ministério da saúde, secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Saúde da Criança: Nutrição infantil – Aleitamento 
materno e alimentação complementar. Brasília: ministério da saúde, 
2009. 

ANDERsON, J.W.; JOHNsTONE, B.m.; REmLEY, D.T. Breast-feeding and 
cognitive development: a meta-analysis. American Journal of Clinical 
Nutrition. v.70, p.525-35, 1999.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Confere o tipo de dieta e o volume 
a ser administrado. Observa rigoro-
samente data, horário, quantidade, 
temperatura e tipo de leite.

Antes da dieta. Na prescrição do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Em local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Pega o recém-nascido e senta-se 
confortavelmente; se o RN esti-
ver dentro da incubadora, eleva-o 
segurando pela cabeça.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

verifica se as narinas estão deso-
bstruídas; se necessário, procede à 
limpeza.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Protege o pescoço do RN com gaze 
ou compressa não estéril.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o copinho na boca do RN, 
inclinando-o para evitar deglutição 
de ar.

Durante a dieta. No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Observa as reações do RN (coor-
denação de sucção, deglutição e 
respiração) e interrompe a adminis-
tração da dieta se necessário.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

segura o RN em posição ortostática 
durante alguns minutos até ocorrer 
eructação.

Ao término da 
dieta.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Acomoda o RN no berço em decú-
bito ventral por um período míni-
mo de 30 minutos.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário e balanço 
hídrico: quantidade e tipo de dieta, 
volume, características do resíduo 
gástrico, reação do recém-nascido, 
data e horário; assina.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

POP Nº 02

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA AlIMENTAÇÃO ORAl DO RECéM-NASCIDO
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9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA
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DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 
UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA

POP Nº 03 
Elaboração: Danielle Fernandes Ziderich Gomes – 2° Ten 

Revisão: Camila Barreto machado de Albuquerque – 1° Ten

1 - DEFINIÇÃO:
Consiste em introduzir alimento por meio de uma sonda orogástrica ou 
nasogástrica. 
A alimentação representa uma experiência agradável e constitui uma das 
necessidades básicas prioritárias do ser humano, interferindo no seu equi-
líbrio biopsicossocial.

2 - INDICAÇÕES:
A alimentação por sonda orogástrica é indicada para recém-nascidos que 
possuem anomalias de garganta ou esôfago, prejuízo da capacidade de 
deglutição, debilidade severa, insuficiência respiratória ou inconsciência; e 
para prematuros incapazes de sugar.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Obstrução das vias aéreas superiores.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 ampola de água destilada;
•	 gaze não estéril;
•	 luva de procedimento;
•	 material para sondagem gástrica;
•	 seringa de 10 ou 20 ml para dieta.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a alimentação por gavagem geralmente é executada com o recém-

-nascido em decúbito dorsal ou em decúbito lateral direito, com a 
cabeça e o tórax levemente elevados; 
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Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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•	 a sonda de alimentação pode ser introduzida por meio do nariz ou 
da boca. Já que os lactentes pequenos respiram pelo nariz, a inser-
ção por meio da boca causa menos angústia e estimula a sucção. Em 
lactentes maiores e crianças, a introdução por meio de uma narina é 
satisfatória, desde que a sonda esteja no local correto;

•	 a equipe de enfermagem deve atentar para as necessidades biopsi-
cossociais do recém-nascido durante todo o procedimento, tratan-
do-o com suavidade e carinho.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 posicionar  o RN de forma correta para a administração da dieta; 
•	 conferir a identificação do alimento; 
•	 aspirar delicadamente o suco gástrico, pois o vácuo pode causar 

complicação no trato gástrico; 
•	 administrar a dieta observando respiração, frequência cardíaca, 

distensão abdominal, cianose e sinais de intolerância; 
•	 testar o posicionamento da sonda.

7 - REFERÊNCIAS:

BOWDEN, v. R.; GREENBERG, C. s. Procedimentos de enfermagem pedi-
átrica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

TAmEZ, R. N.; sILvA, m. J. P. Enfermagem na UTI neonatal: assistência 
ao recém-nascido de alto risco. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Certifica-se do tipo de dieta e do 
volume a ser administrado. Antes da dieta. Na prescrição do 

paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Antes da dieta. Local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Reúne o material e o leva para a 
unidade do RN.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Confere a identificação da dieta, a 
temperatura, a data e o horário.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

mantém o RN em posição semi-
Fowler.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Testa o posicionamento da sonda. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Aspira delicadamente o resíduo 
gástrico.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

mede a quantidade aspirada com a 
seringa e comunica ao médico.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Aspira a dieta na seringa de 
tamanho adequado. Durante a dieta. No leito do 

paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Conecta a seringa à sonda. Durante a dieta. No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Pinça a sonda com os dedos 
indicador e polegar e retira o 
êmbolo da seringa.

Durante a dieta. No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Inicia a infusão da dieta. Durante a dieta. No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

mantém a seringa elevada 
para a descida do alimento 
gravitacionalmente.

Durante a dieta. No leito do 
paciente.

continua...

POP Nº 03
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148

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Procede à lavagem da sonda com 
água destilada em quantidade ideal.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Pinça a sonda manualmente. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Evita a entrada de ar. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Retira a seringa da sonda e a 
descarta no lixo.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

mantém o RN em decúbito ventral 
ou lateral. 

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Ao término da 
dieta.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário e balanço 
hídrico: quantidade e tipo de dieta, 
volume, característica do resíduo 
gástrico, reação do recém-nascido, 
data e horário; assina.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA
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DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 
UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA

POP Nº 04 
Elaboração: Danielle Fernandes Ziderich Gomes – 2° Ten 

Revisão: Camila Barreto machado de Albuquerque – 1° Ten 

1 - DEFINIÇÃO:
Consiste em introduzir alimento por meio de uma sonda orogástrica com 
auxílio de uma bomba infusora. 
A alimentação representa uma experiência agradável e constitui uma das 
necessidades básicas prioritárias do ser humano, interferindo no seu equi-
líbrio biopsicossocial.

2 - INDICAÇÕES:
Recém-nascidos que possuem anomalias de garganta ou esôfago, prejuízo 
da capacidade de deglutição, debilidade severa, insuficiência respiratória 
ou inconsciência; e prematuros incapazes de sugar ou que chegam à exaus-
tão por copinho ou sucção.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Obstrução das vias aéreas superiores.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 ampola de água destilada;
•	 bomba infusora de seringa;
•	 gaze não estéril;
•	 material para sondagem gástrica;
•	 perfusor;
•	 seringa de 10, 20 ou 60 ml para dieta.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a alimentação por gastróclise geralmente é executada com o recém-

-nascido em decúbito dorsal ou em decúbito lateral direito, com a 
cabeça e o tórax levemente elevados; 

•	 a sonda de alimentação pode ser introduzida por meio do nariz ou 
da boca. Já que os lactentes pequenos respiram pelo nariz, a inser-
ção por meio da boca causa menos angústia e estimula a sucção. Em 
lactentes maiores e crianças, a introdução por meio de uma narina é 
satisfatória, desde que a sonda esteja no local correto;

•	 a equipe de enfermagem deve atentar para as necessidades biop-
sicossociais do RN durante todo o procedimento, tratando-o com 
suavidade e carinho.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 posicionar o RN de forma correta para a administração da dieta; 
•	 conferir a identificação do alimento; 
•	 aspirar delicadamente o suco gástrico, pois o vácuo pode causar 

complicação no trato gástrico; 
•	 administrar a dieta observando respiração, frequência cardíaca, 

distensão abdominal, cianose e sinais de intolerância;
•	 testar o posicionamento da sonda;
•	 manter as bombas de infusão calibradas e com bateria.

7 - REFERÊNCIAS:

BOWDEN, v. R.; GREENBERG, C. s. Procedimentos de enfermagem pedi-
átrica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

TAmEZ, R. N.; sILvA, m. J. P. Enfermagem na UTI neonatal: assistência 
ao recém-nascido de alto risco. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Certifica-se do tipo de dieta e do 
volume a ser administrado. Antes da dieta. Na prescrição do 

paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Antes da dieta. Local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Reúne o material e o leva para a 
unidade do RN. Antes da dieta. No leito do 

paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Confere a identificação da dieta, a 
temperatura, a data e o horário. Após o passo 

anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

mantém o RN em posição semi-
Fowler.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Testa o posicionamento da sonda. Antes do 
procedimento.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Aspira delicadamente o resíduo 
gástrico, mede a quantidade 
aspirada com a seringa e comunica 
ao médico.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Aspira a dieta na seringa de 
tamanho adequado. Durante a dieta. No leito do 

paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Conecta o perfusor à seringa e 
preenche o perfusor com a dieta.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Instala o conjunto seringa e 
perfusor na bomba de infusão.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Programa o período de infusão. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Para a bomba. Ao término da 
dieta.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Retira a seringa. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...

POP Nº 04

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA AlIMENTAÇÃO POR SONDA OROGÁSTRICA (GASTRÓClISE)
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

substitui por outra seringa com 
água destilada em quantidade ideal 
para lavagem da sonda.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Procede à lavagem da sonda. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

mantém o RN em decúbito lateral 
direito ou ventral.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Recolhe o material e o encaminha 
ao local apropriado.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário e balanço 
hídrico: quantidade e tipo de dieta, 
volume, característica do resíduo 
gástrico, reação do recém-nascido, 
data e horário; assina.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na remoção de secreções das vias aéreas superiores (naso e orofa-
ringe) com a utilização de um cateter.

2 - INDICAÇÕES:
Promover a permeabilidade das vias áreas, garantindo ventilação e oxige-
nação adequadas.
Prevenir acúmulo de secreção do trato respiratório inferior e pneumonia 
por êxtase.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 reanimador manual e máscara conectados ao oxigênio umidificado;
•	 ampolas de soro fisiológico 0,9% e água estéril;
•	 aspirador portátil ou de parede;
•	 estetoscópio; 
•	 extensor para aspiração;
•	 fluxômetro e válvula de aspiração;
•	 luvas estéreis e de procedimento;
•	 máscara descartável;
•	 frasco coletor;
•	 sondas de aspiração traqueal nº 4, 6 e 8. 
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POP Nº 05 
Elaboração: Danielle Fernandes Ziderich Gomes – 2° Ten 

Revisão: Camila Barreto machado de Albuquerque – 1° Ten 
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 procede-se à desobstrução das vias aéreas superiores usando-se o 

aspirador a vácuo com força de sucção controlável, mantendo uma 
pressão média de 15 a 20 cm H2O; 

•	 as sondas de aspiração devem ser de borracha ou polietileno, núme-
ros 4/6/8;

•	 o procedimento sempre deve ser iniciado pela cavidade bucal e, na 
sequência, são aspiradas as narinas. se a aspiração for processada 
em ordem inversa, a aspiração inicial da narina pode ocasionar a 
aspiração reflexa do material contido na orofaringe.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 não se deve abusar da aspiração de secreções porque pode ser uma 

fonte de contaminação;
•	 a necessidade de aspiração depende da densidade e da abundância 

das secreções.

7 - REFERÊNCIAS: 

BOWDEN, v. R.; GREENBERG, C. s. Procedimentos de enfermagem pedi-
átrica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

NETTINA, s. m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel Cruz. 
Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie voeux. 
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.

TAmEZ, R. N.; sILvA, m. J. P. Enfermagem na UTI neonatal: assistência 
ao recém-nascido de alto risco. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Reúne todo o material necessário.
Antes da 
aspiração de 
vAs.

Na uTI Infantil.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

veste Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) apropriado.

Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o recém-nascido em 
decúbito dorsal.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Calça luvas estéreis ou de 
procedimento.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Conecta a extremidade da sonda ao 
silicone.

Durante a 
aspiração das 
vAs.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

mede a sonda do nariz ao lóbulo da 
orelha.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Conecta a sonda ao extensor. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Liga o aspirador. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Introduz a sonda nas vias aéreas 
superiores com o extensor pinçado. Após o passo 

anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Aspira com pressão de sucção 
entre 10 a 15 cm de água para não 
lesionar a mucosa.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a aspiração de forma 
rápida, estimando um intervalo 
entre 10 e 15 segundos para evitar 
hipóxia.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Realiza corretamente a higiene da 
boca do paciente com gazes após 
cada aspiração.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...

POP Nº 05

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ASPIRAÇÃO DAS vIAS AéREAS SUPERIORES
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Limpa com água todo o sistema 
para que sejam higienizadas as 
conexões.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o paciente em posição 
confortável.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Retira as luvas. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Observa no frasco receptor a 
coloração, a quantidade e o odor da 
secreção.

Ao término da 
aspiração das 
vAs.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário data, 
horário, procedimento realizado, 
aspecto e quantidade da secreção, 
estado geral da criança; assina.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA
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DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 
UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA

POP Nº 06 
Elaboração: Danielle Fernandes Ziderich Gomes – 2° Ten 

Revisão: Camila Barreto machado de Albuquerque – 1° Ten 

1 - DEFINIÇÃO:
A cateterização consiste em introduzir um cateter flexível em um vaso ou 
artéria com objetivo terapêutico.
uma via venosa de urgência e emergência tem como objetivos: monitorização 
da pressão sanguínea, infusão de medicações, exsanguineotransfusão e 
coleta intermitente de sangue para exames. 

2 - INDICAÇÕES:
- Cateterização Arterial:
•	 RN em estado grave, necessitando de coletas de sangue frequentes 

para monitorização dos gases sanguíneos;
•	 necessidade de monitorização de PA invasiva;
- Cateterização venosa:
•	 ressuscitação em sala de parto;
•	 RN em estado grave, necessitando de drogas vasoativas ou concen-

trações altas de glicose; 
•	 exsanguineotransfusão.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 defeitos de fechamento da parede abdominal;
•	 presença de peritonite;
•	 enterocolite necrosante; 
•	 CIvD;
•	 alterações estruturais no coto umbilical;
•	 gastrosquise;
•	 onfalocele.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 agulha 40x12;
•	 bandeja de pequena cirurgia;
•	 campo estéri

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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•	 capote de manga longa estéril; 
•	 cateter umbilical;
•	 Clorexidina alcoólica ou aquosa;
•	 equipo de bureta de microgotas;
•	 fios de sutura seda 4,0 ou algodão 3,0;
•	 fita cardíaca; 
•	 fita métrica;
•	 foco de luz;
•	 lâmina de bisturí nº 15;
•	 luva estéril;
•	 máscaras descartáveis;
•	 mesa auxiliar;
•	 seringas de 05 e 10 ml;
•	 soro fisiológico.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 atentar para a posição do cateter, sendo fundamental a realização 

do RX de confirmação após o procedimento;
•	 caso haja rede arterial puncionada, atentar também para não reali-

zar infusões nessa via; logo, fazer identificação de cada lúmen do 
cateter.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 manter infusão contínua com soro fisiológico a 0,9% em via arterial;
•	 observar a infusão correta de soro prescrito em via venosa; 
•	 verificar constantemente a permeabilidade do cateter;
•	 atentar para as condições gerais do RN;
•	 observar fenômenos vasculares, como cianose ou palidez, assim 

como sinais de sangramento;
•	 realizar rigorosa assepsia na manipulação; 
•	 observar sinais de infecção em coto umbilical.

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: 
Guia para os profissionais de saúde. (série A – Normas e manuais Técnicos). 
2. ed. atual. Brasília: ministério da saúde, 2014. 4 v.: il. (Intervenções 
comuns, icterícia e infecções, v. 2).

CONsELHO FEDERAL DE ENFERmAGEm (COFEN). Resolução COFEN nº 
388, de 20 de outubro de 2011: Normatiza a execução, pelo enfermeiro, do 
acesso venoso via cateterismo umbilical. Diário Oficial da União. Brasília-
DF, 20 out. 2011. seção 1, p. 146.

TAmEZ, R. N.; sILvA, m. J. P. Enfermagem na UTI neonatal: assistência 
ao recém-nascido de alto risco. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013.
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POP Nº 06

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA CATETERIZAÇÃO DE vASOS UMBIlICAIS

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Reúne os equipamentos e materiais 
necessários.

Antes do 
cateterismo 
umbilical.

sala de Parto /
uTI Neonatal.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem Procede à monitorização cardíaca.

Após o passo 
anterior.

sala de Parto /
uTI Neonatal.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Reúne os equipamentos e materiais 
necessários.

Antes do 
cateterismo 
umbilical.

sala de Parto /
uTI Neonatal.

Enfermeiro 
capacitado 
através de 
curso e médico 
Pediatra

Degerma as mãos. Após o passo 
anterior.

Em local 
apropriado.

Enfermeiro 
capacitado 

Realiza a paramentação com gorro, 
máscara, capote e luvas.

Após o passo 
anterior.

Em local 
apropriado.

Enfermeiro 
capacitado 

Abre a bandeja de pequena cirurgia 
segurando pela parte externa do 
campo.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro 
capacitado 

Coloca em cuba rim a solução 
antisséptica.
Faz antissepsia da pele com 
clorexidina alcoólica e coloca os 
campos estéreis.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca na bandeja cateter umbilical 
do calibre adequadamente 
correspondente ao tamanho do RN 
a ser cateterizado.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca na bandeja o fio cirúrgico 
solicitado pelo puncionante.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro 
capacitado 

Repara o cordão umbilical com fita 
cardíaca antes de cortar o coto.

Durante o 
cateterismo 
umbilical.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro 
capacitado 

usa a Pinça Íris sem dente para 
abrir delicadamente a parede da 
artéria.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro 
capacitado 

Realiza a introdução do cateter 
arterial na medida previamente 
estabelecida.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro 
capacitado 

Após o passo aIdentifica a veia e 
introduz o cateter delicadamente 
até a medida adequada 
anteriormente estabelecida.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro 
capacitado 

verifica se ambos os cateteres 
refluem.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro 
capacitado 

Observa os pés do bebê, 
procurando algum sinal de 
isquemia, que pode estar associada 
à presença do cateter arterial.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro 
capacitado 

Retira a fita cardíaca e faz sutura 
em bolsa ao redor do cateter, 
fixando separadamente o cateter 
arterial e o venoso.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro 
capacitado 

solicita radiografia de tórax e 
abdome do bebê para verificar a 
posição dos cateteres.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Deixa o recém-nascido em posição 
confortável.

Ao término do 
cateterismo 
umbilical.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Guarda o material no local 
apropriado.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Após confirmação da localização 
do cateter pelo RX, instala a Hv 
prescrita para ambos os cateteres.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro 
capacitado 

Registra no prontuário data, 
horário, procedimento realizado e 
estado geral da criança; assina.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA
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1 - DEFINIÇÃO:
É utilizada para diminuir os níveis séricos de bilirrubina indireta com o 
intuito de prevenir a encefalopatia bilirrubínica.
O RN é colocado despido na fototerapia para assegurar a maior exposição 
possível do corpo; contudo, deve-se manter a região ocular e a genitália 
protegidas.

2 - INDICAÇÕES:
•	 compatibilidade ABO quando os níveis de bilirrubina sérica estão 

acima de 10 mg/100 ml;
•	 incompatibilidade de Rh;
•	 após a exanguineotransfusão inicial, pois a fototerapia aumenta a 

velocidade de remoção de bilirrubina dos tecidos e pode evitar a 
necessidade de novas transfusões;

•	 níveis de bilirrubina sérica elevados;
•	 investigação das possíveis causas patológicas responsáveis pela 

hiperbilirrubinemia, na qual os níveis de bilirrubina sérica excedem 
5 mg/100 ml durante as primeiras 24 horas;

•	 identificação de recém-nascidos de alto risco (como neonatos prema-
turos que apresentam hipoxemia e acidose), que podem desenvolver 
kernicterius com níveis de bilirrubina próximos de 15 mg/100 ml;

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 berço ou incubadora; 
•	 aparelho de fototerapia ou biliberço;
•	 gorro; 
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•	 luva de procedimento;
•	 protetor ocular para RN; 
•	 termômetro.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 realizar mudanças de decúbito alternadas; 
•	 hidratar frequentemente, de acordo com a prescrição médica; 
•	 controlar o peso diariamente ou quando necessário; 
•	 observar as condições da pele: coloração, erupções e presença de 

qualquer anormalidade; 
•	 observar e anotar o aspecto, volume, cor e odor das eliminações;
•	 realizar a limpeza ocular diariamente, durante a higienização do RN 

ou sempre que for necessário;
•	 monitorar a temperatura do RN;
•	 não é permitido aplicar óleos ou hidratantes na pele do RN, para 

evitar assaduras;
•	 alguns aminoácidos e multivitamínicos que compõem a nutrição 

parenteral sofrem fotodegradação. Assim, para  nutrição parenteral, 
com essas substâncias deve-se usar equipo fotossensível;

•	 observar sinais de complicações da fototerapia: perda de líquidos; 
instabilidade térmica; rash cutâneo; hipocalemia; distensão abdo-
minal; obstrução das vAs pelo protetor ocular; e síndrome do bebê 
bronzeado.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 desidratação: os recém-nascidos que recebem fototerapia requerem 

um volume hídrico adicional de 25% para compensar as perdas 
insensíveis e intestinais;

•	 síndrome do bebê bronzeado: a pele da criança pode se tornar 
marrom-acizentada se a criança apresentar icterícia obstrutiva (indi-
cada por bilirrubina direta elevada);

•	 genotoxicidade: a fototerapia in vitro é capaz de alterar o material 
genético (DNA) de células. Tendo em vista que a luz penetra na pele 
fina da bolsa escrotal (cerca de 2 mm), recomenda-se cobrir a região 
perineal de meninos e meninas;

•	 efeitos no relacionamento entre mãe e recém-nascido: a separação 
poderá interferir na amamentação.
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7 - REFERÊNCIAS:

BOWDEN, v. R.; GREENBERG, C. s. Procedimentos de enfermagem pedi-
átrica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

BRAsIL. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nasci-
do: Guia para os profissionais de saúde. (série A – Normas e manuais 
Técnicos). 2. ed. atual. Brasília: ministério da saúde, 2014. 4 v.: il. 
(Intervenções comuns, icterícia e infecções, v. 2).

NETTINA, s. m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel Cruz. 
Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie voeux. 
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.

TAmEZ, R. N.; sILvA, m. J. P. Enfermagem na UTI neonatal: assistência 
ao recém-nascido de alto risco. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013.

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Reúne o material necessário. Antes da 
fototerapia.

Na uTI 
Neonatal.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos e calça as luvas.
Após o 
passo 
anterior.

Na uTI 
Neonatal.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Leva o aparelho de fitoterapia para 
próximo do leito do paciente.

Após o 
passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca a proteção ocular.
Após o 
passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Liga o aparelho de fitoterapia e 
mede a radiância, registrando-a no 
prontuário.

Após o 
passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Ajusta o aparelho ao berço ou à incu-
badora (deve ficar à distância de 40 a 
50 cm do RN).

Após o 
passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Ajusta o foco para que a luz incida na 
maior área corporal do RN.

Após o 
passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...

POP Nº 07
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Realiza a exposição do RN à luz.
Após o 
passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Retira as luvas.
Após o 
passo 
anterior.

Local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos.
Após o 
passo 
anterior.

Local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário data, horário e 
procedimento realizado; assina.

Após o 
passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na limpeza diária da incubadora com os objetivos de evitar a 
propagação de infecção, manter a unidade limpa e agradável, e proporcio-
nar conforto e segurança ao RN.

2 - INDICAÇÃO:
A limpeza concorrente deve ser executada diariamente ou todas as vezes 
que se fizer necessário, observando a técnica correta e o uso de solução 
apropriada.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 compressa limpa;
•	 cuba rim;
•	 recipiente com água;
•	 luvas de procedimento;
•	 sabão neutro.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 fazer desinfecção concorrente diariamente;
•	 usar água e sabão neutro;
•	 evitar usar solução alcoólica e corrosiva.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 após execução do procedimento, manter incubadora fechada;
•	 observar a temperatura conforme prescrição médica; 
•	 realizar a desinfecção concorrente com técnica correta, evitando a 

propagação de infecção.

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Segurança do pacien-
te em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: 
Anvisa, 2010. 116 p. 

TAmEZ, R. N.; sILvA, m. J. P. Enfermagem na UTI neonatal: assistência 
ao recém-nascido de alto risco. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Reúne o material e o coloca 
próximo à incubadora.

Antes de iniciar 
a limpeza. uTI Neonatal.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Calça as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior. No expurgo.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca a solução a ser usada em 
recipiente apropriado.

Após o passo 
anterior. No expurgo.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

utiliza compressa umedecida na 
solução e procede à limpeza da 
parte interna da incubadora com 
água e sabão, desprezando-a em 
seguida.

Durante a 
desinfecção da 
incubadora.

No expurgo.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Enxuga com compressa limpa. Após o passo 
anterior. No expurgo.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

utiliza outra compressa umedecida 
na solução e procede à limpeza 
da parte externa da incubadora, 
desprezando-a em seguida.

Após o passo 
anterior. No expurgo.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Enxuga com compressa limpa. Após o passo 
anterior. No expurgo.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Descarta as luvas de procedimento.
Ao término da 
desinfecção da 
incubadora.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o RN em posição 
confortável.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Fecha a incubadora. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Observa a temperatura da 
incubadora.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário data, 
horário, procedimento realizado e o 
estado geral da criança; assina.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na limpeza geral da incubadora após a alta, independentemen-
te do tempo utilizado pelo recém-nascido, com a finalidade de evitar a 
propagação de infecção e manter a unidade limpa e agradável.

2 - INDICAÇÃO:
Realizada após alta hospitalar, sete dias de utilização, óbito ou transferên-
cia, objetiva evitar a propagação de infecção e manter a unidade limpa e 
agradável.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 compressas limpas; 
•	 detergente enzimático;
•	 Equipamento de Proteção Individual (EPI);
•	 luvas de procedimento; 
•	 recipiente para diluição do detergente. 

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 testar funcionamento da incubadora;
•	 solicitar assistência técnica mensalmente ou quando necessário;
•	 trocar filtro a cada limpeza terminal; 
•	 realizar o procedimento com técnica correta.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 é proibido o uso de esponjas de aço e produtos que contenham 

álcool e hipoclorito de sódio;
•	 é proibida a colocação de etiquetas, fitas ou outro material adesivo 

na parede (acrílico) da incubadora;
•	 para iniciar a limpeza, o aparelho deverá estar desligado da rede 

elétrica;
•	 em caso de permanência de sujidade na incubadora, realizar a 

limpeza novamente;
•	 se houver quebra de alguma peça da incubadora, comunicar à chefia 

e acionar o setor de Engenharia Clínica.

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. Segurança do pacien-
te em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: 
Anvisa, 2010. 116 p. 

______. Decreto nº 94.406/87, de 08 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 
7498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício de Enfermagem. 
Diário Oficial da União. Brasília-DF, 09 jun.1987. seção 1, p. 8853-8855.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Técnico de 
Enfermagem

Reúne o material necessário.
Antes de iniciar 
desinfecção.

No local 
apropriado.

Técnico de 
Enfermagem

Encaminha o material ao expurgo.
Após o passo 
anterior.

No expurgo.

Técnico de 
Enfermagem

Coloca óculos de proteção, touca 
descartável, capote descartável e 
máscara com filtro (observar prazo 
de validade do fabricante).

Após o passo 
anterior.

No expurgo.

Técnico de 
Enfermagem

Calça luvas de procedimento.
Após o passo 
anterior.

No expurgo.

Técnico de 
Enfermagem

Desconecta e retira todas as 
extensões, como cabo, sensor de 
pele e cabo da balança, etc.

Durante a 
desinfecção

No expurgo.

Técnico de 
Enfermagem

Retira as guarnições.
Após o passo 
anterior.

No expurgo.

Técnico de 
Enfermagem

Retira o reservatório de água e 
procede conforme o protocolo 
estabelecido: desinfetar e 
esterilizar.

Após o passo 
anterior.

No expurgo.

Técnico de 
Enfermagem

Desmonta e limpa o equipamento, 
retirando o colchão, o suporte do 
colchão, a bandeja principal, o 
suporte da bandeja, a parede dupla, 
a tampa da resistência do impulsor, 
acessórios e borrachas.

Após o passo 
anterior.

No expurgo.

Técnico de 
Enfermagem

Troca as luvas de procedimento.
Após o passo 
anterior.

No expurgo.

Técnico de 
Enfermagem

Procede à limpeza da área interna 
da incubadora usando detergente 
enzimático por cinco minutos, com 
movimento único de cima para 
baixo e da esquerda para a direita.

Após o passo 
anterior.

No expurgo.

Técnico de 
Enfermagem

Higieniza todas as peças com 
água e sabão, enxaguando-as em 
seguida.

Após o passo 
anterior.

No expurgo.

continua...

POP Nº 09
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8 - Continuação
qUEM COMO qUANDO ONDE

Técnico de 
Enfermagem

Procede à limpeza da área externa 
conforme técnica para a área 
interna.

Após o passo 
anterior.

No expurgo.

Técnico de 
Enfermagem

Retira o impulsor e a resistência e 
os limpa com a escova.

Após o passo 
anterior.

No expurgo.

Técnico de 
Enfermagem

Troca a luva de procedimento.
Após o passo 
anterior.

No expurgo.

Técnico de 
Enfermagem

Retira o excesso do produto com 
uma compressa úmida e utiliza 
outras compressas para secar 
as partes interna e externa da 
incubadora.

Após o passo 
anterior.

Na área limpa.

Técnico de 
Enfermagem

Retira o excesso do produto e seca 
os componentes, obedecendo à 
ordem de montagem: resistência, 
impulsor, tampa do impulsor, 
suporte da bandeja, bandeja 
principal, suporte do colchão, 
colchão e parede dupla.

Após o passo 
anterior.

Na área limpa.

Técnico de 
Enfermagem

Retira o excesso do produto e seca as 
guarnições e cabos, conectando-os.

Durante o passo 
anterior.

Na área limpa.

Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos.
Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Técnico de 
Enfermagem

Recoloca as peças e fecha a 
incubadora.

Após o passo 
anterior.

Na uTI Infantil.

Técnico de 
Enfermagem

Registra no Relatório de 
Enfermagem data e hora do 
procedimento e assina.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO
vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA
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POP Nº 10 
Elaboração: Danielle Fernandes Ziderich Gomes – 2° Ten 

Revisão: Camila Barreto machado de Albuquerque – 1° Ten 

1 - DEFINIÇÃO:
É um método no qual o sangue do recém-nascido, é retirado em peque-
nas quantidades (geralmente 5 a 20 ml por vez) e substituído por sangue 
compatível (hemotransfusão).
Constitui um modelo de terapia no tratamento da bilurrubinemia provoca-
da por incompatibilidade de Rh.    

2 - INDICAÇÕES:
•	 prevenção de encefalopatia bilirrubínica; 
•	 remoção de células ABO/Rh sensibilizadas; 
•	 remoção de substâncias tóxicas; 
•	 insuficiência renal anúrica;
•	 erros inatos de metabolismo; 
•	 correção de policitemia; 
•	 coagulopatias;
•	 depressão pelo uso de drogas maternas. 

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 recipiente para descarte do sangue retirado;
•	 suporte para o sangue;
•	 cateter nº 3,5 ou 5;
•	 bandeja para cateterismo;
•	 conexões com torneira de três vias (three-ways);
•	 seringas de 10 ml ou 20 ml;
•	 equipo para sangue com filtro;
•	 equipo simples;
•	 tubo de extensão de 60 cm para aquecimento;
•	 material para fixação do cateter.

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a exsanguineotransfusão remove os eritrócitos sensibilizados, dimi-

nui o nível sérico de bilirrubina para prevenir kernicterus, corrige a 
anemia e evita a insuficiência cardíaca; é um procedimento estéril 
realizado por cateter da veia umbilical ou acesso profundo; deve ser 
feita por intermédio de um vaso calibroso central; 

•	 geralmente, é realizada pela veia umbilical, que deverá ser catete-
rizada segundo técnica descrita; Nunca utilizar a artéria umbilical, 
que possui pressorreceptores, pois podem ser desencadeadas alte-
rações cardiocirculatórias importantes e potencialmente fatais;

•	 a posição do cateter  deve ser checada antes do início do procedimento; 
•	 dependendo do peso da criança, 5 a 20 ml de sangue são removidos 

no prazo de 15 a 20 segundos, e o mesmo volume de sangue do 
doador é infundido em 60 a 90 segundos. A exsanguineotransfusão 
de dois volumes vai substituir aproximadamente 85% do sangue do 
recém-nascido. Apesar de a exsanguineotransfusão poder ser feita 
pela artéria, há mais chance de provocar fenômenos isquêmicos, 
principalmente em membros inferiores.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 atentar para a identificação do RN e da bolsa de sangue;
•	 realizar o procedimento com técnica asséptica;
•	 controlar rigorosamente o volume de sangue infundido e retirado;
•	 manter o acesso venoso permeável;
•	 inspecionar o sítio umbilical, observando presença de hemorragia 

após o procedimento;
•	 observar sinais vitais rigorosamente, antes, durante e após o 

procedimento; 
•	 manter material de reanimação cardiorrespiratória próximo ao RN;
•	 caso não seja possível realizar o procedimento em decorrência de 

instabilidade hemodinâmica e/ou respiratória e impossibilidade de 
acesso venoso, suspender o procedimento e anotar no prontuário.
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POP Nº 10

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA EXSANGUINEOTRANSFUSÃO NO RECéM-NASCIDO

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

monitoriza o RN com monitor de 
FC e oxímetro de pulso.

Antes da 
exsanguineotransfusão.

Na uTI 
Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Confere, na bolsa de sangue, nome 
completo, registro, sexo e tipagem 
sanguínea do RN.

Após o passo anterior.
Na uTI 
Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Degela a bolsa de sangue em 
temperatura ambiente por 30 
minutos.

Após o passo anterior.
Na uTI 
Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica a temperatura da bolsa de 
sangue e a coloca em suporte de 
soro.

Após o passo anterior.
Na uTI 
Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

separa o material de ressuscitação. Após o passo anterior.
Na uTI 
Infantil.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o bebê em berço aquecido 
(o RN deverá ter um acesso 
periférico para a infusão de 
hidratação venosa durante todo o 
procedimento).

Antes do procedimento.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o RN em posição dorsal no 
berço aquecido.

Após o passo anterior.
No leito do 
paciente.

continua...

7 - REFERÊNCIAS:
BOWDEN, v. R.; GREENBERG, C. s. Procedimentos de enfermagem pedi-
átrica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

BRAsIL. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nasci-
do: Guia para os profissionais de saúde. (série A – Normas e manuais 
Técnicos). 2. ed. atual. Brasília: ministério da saúde, 2014. 4 v.: il. 
(Intervenções comuns, icterícia e infecções, v. 2).

NETTINA, s. m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel Cruz. 
Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie voeux. 
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca os membros superiores 
em abdução e, em seguida, faz 
contenção ao nível do punho.

Após o passo anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Coloca os membros inferiores em 
extensão e procede à imobilização 
nos tornozelos.

Após o passo anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Providencia uma cadeira de altura 
regulável confortável para que o 
profissional possa ficar sentado 
durante o procedimento.

Após o passo anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

monitora a frequência cardíaca, 
coloca oxímetro de pulso e verifica 
a frequência respiratória e a 
perfusão sanguínea.

Após o passo anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Oferece ao médico e ao auxiliar 
gorros, máscaras, luvas e capotes 
estéreis.

Após o passo anterior.
Em local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Abre a bandeja segurando o campo 
pela parte externa e coloca o 
material dentro. 

Durante a 
exsanguineotransfusão.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Recebe do médico a extremidade 
do equipo de soro e a introduz no 
frasco vazio (receptor do sangue 
excretado), fixando-a.

Após o passo anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Recebe a extremidade da câmara 
flexível do equipo de sangue, 
conecta na bolsa de sangue e 
coloca no suporte.

Após o passo anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Anota o tempo e o volume 
sanguíneo infundido e aspirado.

Após o passo anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

mantém o procedimento até atingir 
o total prescrito.

Após o passo anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Retira campos e contenções.
Ao término da 
exsanguineotransfusão.

No leito do 
paciente.

continua...

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

verifica os sinais vitais e a glicemia 
do RN.

Ao término da 
exsanguineotransfusão.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Posiciona o RN confortavelmente. Após o passo anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

mantém o RN na fototerapia. Após o passo anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Retira o material e o encaminha 
para o expurgo.

Após o passo anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo anterior.
Na unidade, 
em local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Procede à identificação da amostra 
de sangue e a encaminha ao 
laboratório juntamente com o 
pedido.

Após o passo anterior.
Na unidade, 
em local 
apropriado.

Enfermeiro / 
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário data, 
horário, procedimento, reações do 
RN e intercorrências; assina.

Após o passo anterior.
Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

POP Nº 10

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA EXSANGUINEOTRANSFUSÃO NO RECéM-NASCIDO
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1 - DEFINIÇÃO:
Frequência cardíaca é a expansão e contração alternadas de uma artéria 
quando uma onda de sangue é impulsionada por meio dela pelos bati-
mentos cardíacos. À medida que o ventrículo esquerdo se contrai, impul-
sionando o sangue pela aorta, as artérias, em resposta a essa pressão, se 
expandem, possibilitando o movimento do sangue.

2 - INDICAÇÃO:
Obtenção da aferição da pulsação em parâmetros relacionados a frequên-
cia, volume e ritmo:

•	 frequência – é o número de batimentos cardíacos por minuto: normal 
(100-160 bpm),  bradicardia (< 100 bpm) e taquicardia (> 160 bpm);

•	 volume – é a quantidade de sangue impulsionado por meio das arté-
rias: cheio (ou normal) e fino (ou filiforme);

•	 ritmo – é a regularidade ou não dos intervalos e da intensidade dos 
batimentos cardíacos: regular (ou rítmico) e irregular (ou arrítmico).

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 álcool a 70%; 
•	 algodão; 
•	 estetoscópio compatível com o tamanho da criança; 
•	 luvas de procedimento;
•	 relógio.
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POP Nº 11 
Elaboração: Danielle Fernandes Ziderich Gomes – 2° Ten 

Revisão: Camila Barreto machado de Albuquerque – 1° Ten 

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Caso não seja possível verificar a frequência cardíaca, anotar no prontuário 
e avisar à equipe médica.

6 - PONTOS CRíTICOS:
Existem fatores que influenciam a alteração da frequência cardíaca do 
recém-nascido, como idade, alimentação, febre, doenças agudas, banho 
frio, choque, certas drogas. Essas alterações da frequência cardíaca são: 

•	 bradisfigmia - batimento lento do pulso;
•	 taquisfigmia - batimento acelerado do pulso.

7 - REFERÊNCIAS:

BOWDEN, v. R.; GREENBERG, C. s. Procedimentos de enfermagem pedi-
átrica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

NETTINA, s. m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel Cruz. 
Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie voeux. 
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.

TAmEZ, R. N.; sILvA, m. J. P. Enfermagem na UTI neonatal: assistência 
ao recém-nascido de alto risco. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Reúne o material e coloca próximo 
ao recém-nascido.

Antes da aferição 
da frequência 
cardíaca.

uTI Infantil.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Expõe a região torácica do RN. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Procede à desinfecção do 
estetoscópio com álcool a 70% e 
aquecido.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Posiciona o RN em decúbito dorsal. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Ajusta o estetoscópio em seus 
próprios ouvidos, com a curvatura 
para a frente a fim de ajustar 
melhor ao canal do ouvido.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o diafragma do estetoscópio 
entre o mamilo e o esterno, na 
região precordial.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Conta a frequência cardíaca durante 
um minuto e retira o estetoscópio.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o RN em posição 
confortável.

Ao término 
da aferição 
da frequência 
cardíaca.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Guarda o material no local 
apropriado.

Após o passo 
anterior. Na uTI Neonatal.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Em local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário data, 
horário, procedimento realizado e 
estado geral da criança; assina.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

POP Nº 11

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA FREqUÊNCIA CARDíACA DO NEONATO
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9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.
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1 - DEFINIÇÃO:
Respiração é a troca de gases entre o organismo e o seu ambiente por meio 
de inspiração e expiração. Essa troca se divide em duas fases: respiração 
externa, que é a troca de gases nos alvéolos pulmonares; e respiração inter-
na, que é a troca de gases nas células do organismo. 
A respiração deve ser avaliada quanto a frequência, ritmo e a profundidade. 

2 - INDICAÇÃO:
Contabilizar o número de movimentos respiratórios por minuto (RPm).

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 relógio;
•	 estetoscópio. 

5- CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 Frequência Respiratória – valor normal em RN: 40 a 60 RPm;
•	 eupneia – normal;
•	 bradipneia – abaixo do normal;
•	 apneia – parada respiratória;  
•	 taquipneia – acima do normal;
•	 dispneia – dificuldade respiratória;  
•	 ortopneia – dificuldade na respiração em posição vertical;
•	 Cheyne-stokes – respiração irregular com período de apneia após 

decréscimo gradual do número de circuitos respiratórios; 
•	 Kusmmaul – respiração profunda, ofegante e rápida, com algumas 

pausas intercaladas;
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POP Nº 12 
Elaboração: Danielle Fernandes Ziderich Gomes – 2° Ten 

Revisão: Camila Barreto machado de Albuquerque – 1° Ten 

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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•	 Biot – períodos de respiração normal seguidos de período de apneia;
•	 Ritmo – regularidade ou irregularidade dos intervalos da respiração;
•	 Profundidade – intensidade da respiração, podendo ser: superficial, 

profunda, estertorosa ou difícil.

6 - PONTOS CRíTICOS:
Caso não seja possível realizar o procedimento, anotar no prontuário e 
comunicar à equipe.

7 - REFERÊNCIAS: 

BOWDEN, v. R.; GREENBERG, C. s. Procedimentos de enfermagem pedi-
átrica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

BRAsIL. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nasci-
do: Guia para os profissionais de saúde. (série A – Normas e manuais 
Técnicos). 2. ed. atual. Brasília: ministério da saúde, 2014. 4 v.: il. 
(Intervenções comuns, icterícia e infecções, v. 2).

NETTINA, s. m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel Cruz. 
Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie voeux. 
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos.
Antes da aferição 
da frequência 
respiratória.

Local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Posiciona o recém-nascido em 
decúbito dorsal ou lateral.

Durante a 
aferição da 
frequência 
respiratória.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Conta por um minuto (utilizando 
relógio de parede da unidade), 
observando os movimentos do 
tórax ou do abdome, e anota em 
registro próprio.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o RN no berço ou 
incubadora e o deixa em posição 
confortável.

Ao término 
da aferição 
da frequência 
respiratória.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário data, 
horário, procedimento realizado e 
estado geral da criança; assina.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

POP Nº 12

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA FREqUÊNCIA RESPIRATÓRIA DO RECéM-NASCIDO
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1 - DEFINIÇÃO:
O banho é realizado com os seguintes objetivos:

•	 promover a limpeza da pele e o relaxamento muscular;
•	 estimular a circulação;
•	 auxiliar a eliminação cutânea;
•	 realizar profilaxia de infecção.

2 - INDICAÇÕES:
•	 realiza-se o banho na incubadora quando o recém-nascido (RN) não 

tem condições de tomar banho de imersão (oxigenoterapia e insta-
bilidade hemodinâmica); 

•	 nos pré-termos extremos e com peso inferior a 1250 g, a higiene 
deverá ser apenas oral e genital; 

•	 em RN com peso de 1400 g até 1580 g, deve-se proceder a uma 
higiene corporal simples, respeitando o controle termo-neutro da 
criança.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Pacientes com orientação médica de mínimo manuseio.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 álcool a 70%;
•	 algodão; 
•	 capote descartável;
•	 colchão extra;
•	 haste flexível;
•	 cuba rim ou recipiente apropriado; 
•	 cueiro ou lençol; 
•	 fita adesiva;
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•	 fralda descartável; 
•	 luva de procedimento; 
•	 recipiente com água morna; 
•	 sabão neutro; 
•	 toalha ou compressa não estéril.

5- CONSIDERAÇÕES GERAIS:
O banho na incubadora deve ser realizado no sentido céfalo-caudal; no 
entanto, alguns cuidados devem ser ressaltados, como:

•	 aumentar a temperatura ou desligar o ar condicionado da uTI 
Neonatal para evitar hipotermia;

•	 manter a temperatura durante o banho do recém-nascido entre 36,1 
ºC e 37 ºC;

•	 proteger o colchão;
•	 executar o procedimento pelas portinholas da incubadora, evitando 

abrir a tampa acrílica, pois ocorrerá perda de calor por convecção e 
risco de contaminação.

6 - PONTOS CRíTICOS:
Caso não seja possível realizar o procedimento, anotar no prontuário e 
comunicar à equipe.

7 - REFERÊNCIAS: 

BOWDEN, v. R.; GREENBERG, C. s. Procedimentos de enfermagem pedi-
átrica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

NETTINA, s. m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel Cruz. 
Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie voeux. 
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.

TAmEZ, R. N.; sILvA, m. J. P. Enfermagem na UTI neonatal: assistência 
ao recém-nascido de alto risco. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Reúne todo o material necessário. Antes da higiene 
corporal. Na uTI Infantil.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Prepara colchão extra com cueiro 
para cobertura e suporte tipo 
“ninho” para acomodação do 
recém-nascido.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca cuba rim ou recipiente 
adequado sobre a mesa auxiliar. Após o passo 

anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca água morna na bacia e 
separa chumaços de algodão.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

veste capote descartável e calça 
luvas de procedimento.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Abre as portinholas da incubadora. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca-se em frente à incubadora e 
introduz as mãos fechadas por meio 
das portinholas até o interior.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o recém-nascido em 
decúbito dorsal e retira a fralda.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

umedece o chumaço de algodão 
com água morna, atentando para a 
temperatura da mesma.

Durante a higiene 
corporal.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza os olhos com movimentos 
de cima para baixo e da parte 
interna para a externa, observando 
se a pálpebra está fechada.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Lava o rosto utilizando o chumaço 
de algodão com movimentos leves 
da parte interna para a externa.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...

POP Nº 13

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA HIGIENE CORPORAl DO RECéM-NASCIDO
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

umedece o chumaço de algodão 
com água e sabão e lava a cabeça 
do RN com movimentos circulares 
no sentido ântero-posterior.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Protege os ouvidos do bebê. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Enxágua o couro cabeludo com 
água limpa, utilizando outro 
chumaço de algodão, e seca.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Lava a parte anterior do tronco e 
os membros superiores e inferiores, 
dando atenção especial às pregas e 
dobras.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza a genitália feminina 
afastando os grandes lábios com 
movimentos leves da região 
anterior para a posterior, evitando a 
contaminação das regiões vaginal e 
uretral.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza a genitália masculina 
suspendendo os genitais e lavando 
as partes anterior e posterior do 
pênis, o saco escrotal e, em seguida, 
procede à limpeza da região 
perianal. Despreza o chumaço de 
algodão e a água e retira as luvas.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Lava a região posterior do tórax e 
lombar.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as nádegas e as pregas 
interglúteas. Despreza o chumaço 
de algodão e seca com compressa.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca fralda. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Reposiciona eletrodos, sensor de 
temperatura e oxímetro de pulso.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Retira o colchão da incubadora e 
coloca o colchão preparado antes do 
banho na incubadora.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Retorna a criança ao decúbito dorsal 
sobre o lençol limpo.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Limpa os ouvidos externamente 
com haste flexível.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Procede ao aquecimento do RN, 
se necessário, colocando coxins de 
lençóis ao longo do corpo.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Fecha as portinholas da incubadora. Ao término da 
higiene corporal

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Encaminha o material para o 
expurgo.

Após o passo 
anterior. Na uTI Infantil.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário data, horário, 
procedimento realizado e estado 
geral da criança; assina.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

POP Nº 13

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA HIGIENE CORPORAl DO RECéM-NASCIDO
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1 - DEFINIÇÃO:
O Cateter venoso Central de Inserção Periférica (PICC) é um dispositivo 
vascular longo de inserção periférica com localização central até acima da 
junção da veia cava superior com o átrio direito (ao nível do segundo espa-
ço intercostal direito ou terceira cartilagem costal direita), ou na veia cava 
inferior (ao nível do hemidiafragma) quando inserido no membro inferior. 
De lúmen único ou duplo para longa permanência em terapias intravenosas 
em recém-nascidos em estado crítico. 
É um dispositivo radiopaco constituído de poliuretano ou silicone, sendo 
os de silicone mais flexíveis e, em sua maioria, inertes, causando menor 
irritação à parede dos vasos e interação medicamentosa. 

2 - INDICAÇÕES:
•	 em recém-nascidos prematuros extremos e bebês em uso de hidra-

tação venosa e NPT por mais de 7 dias e com manuseio restrito, 
quimioterapia, aminas vasoativas, antibioticoterapia; 

•	 evita dissecções venosas e punções periféricas de repetição.

3 - CONTRAINDICAÇÕES: 
Em casos de:

•	 infecção da pele ou do tecido subcutâneo no local proposto ou 
próximo da inserção do PICC;

•	 alterações anatômicas (estruturais ou venosas);
•	 rede venosa não preservada;
•	 trombose venosa;
•	 coleta de sangue;
•	 infusão de hemoderivados.
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4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 antisséptico degermante com escova (digluconato de clorexidina a 

2%);
•	 cateter epicutâneo de calibre adequado;
•	 bandeja estéril contendo: 2 cubas redondas, pinça para antissepsia, 

pinça anatômica, pinça de Backaus, pinça dente de rato, tesoura 
pequena, gazes, 2 campos simples e 1 campo fenestrado;

•	 antisséptico alcoólico ou aquoso e degermante (digluconato de 
clorexidina);

•	 EPI (gorro, máscara cirúrgica, óculos de proteção);
•	 capotes de manga longa estéreis;
•	 luvas estéreis;
•	 compressas cirúrgicas;
•	 soro fisiológico 0,9%;
•	 seringas de 10 ml;
•	 agulhas 30x8;
•	 curativo transparente;
•	 mesa auxiliar;
•	 foco opcional.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 inspecionar e apalpar o local de inserção e o trajeto da veia a fim de 

observar sinais de infecção (dor,  rubor, enduração, calor, secreção);
•	 aferir as circunferências dos membros: um aumento nesses valo-

res, quando comparados às medidas entre o membro puncionado 
e o contralateral ou em relação às medidas anteriores, indicará a 
suspeita de trombose ou extravasamento. Lavar as mãos com solu-
ção degermante antes e após manusear o cateter e o circuito;

•	 friccionar álcool a 70% por três vezes durante 20 segundos nas 
conexões e tampas Luer-Lock utilizando gaze estéril ao manusear 
o cateter;

•	 não tracionar o cateter; 
•	 não usar força para injetar qualquer solução;
•	 não utilizar seringas de volume menor que 10 ml;
•	 não coletar amostras de sangue pelo cateter;
•	 não fixar fita adesiva (esparadrapo) em torno do corpo do cateter, 

pois poderá danificá-lo;
•	 após a infusão de soluções hiperosmolares, e medicamentos, lavar o 

cateter com solução salina a 0,9% em volume três vezes maior que a 
capacidade interna do cateter (vide orientação do fabricante);
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•	 não é recomendada a infusão de hemoderivados devido ao risco de 
obstrução, hemólise e perda do cateter ou do acesso venoso. Caso 
este procedimento seja inevitável, devem ser observadas as seguin-
tes medidas: atentar para a velocidade de infusão; lavar o cateter 
com solução salina a 0,9% em volume três vezes maior que a sua 
capacidade interna após o término da infusão. 

•	 registro de implantação do cateter percutâneo;
•	 consentimento informado.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 este procedimento é de responsabilidade do Enfermeiro e é indis-

pensável que o profissional tenha treinamento teórico e prático;
•	 para a realização deste procedimento, o profissional que fará a 

punção deverá ser auxiliado por outro(s) profissional(is);
•	 características das veias escolhidas: palpáveis, calibrosas, e “retas” 

o suficiente para a inserção e a adequação da agulha introdutória; 
•	 se o profissional sentir resistência durante a introdução do cateter, 

não deve forçar a introdução do mesmo; pode-se injetar, simultane-
amente à introdução do cateter, soro fisiológico 0,9% para abrir as 
válvulas venosas, facilitando, assim, a progressão;

•	 limitar o número de tentativas de punção em até 3 vezes para evitar 
o risco de infecção;

•	 nunca retroceder o cateter estando a agulha ainda inserida devido 
ao risco de secção do cateter pelo bisel da agulha;

•	 não é recomendado o início da administração de drogas antes da 
confirmação da localização da ponta do cateter pela radiografia;

•	 observar possíveis complicações, como sangramentos, hematomas, 
edema, oclusão da luz do cateter por dobra, flebites (complicação 
tardia);

•	 veias preferenciais para inserção: basílica, cefálica ou mediana cubital;  
em neonatal, também podem ser utilizadas as veias safena e temporal.

7 - REFERÊNCIAS:

BRAsIL. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nasci-
do: Guia para os profissionais de saúde. (série A – Normas e manuais 
Técnicos). 2. ed. atual. Brasília: ministério da saúde, 2014. 4 v.: il.

______. Lei nº 7498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre o exercício de 
Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília-DF, 
26 jun.1986.
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______. Decreto nº 94.406/87, de 08 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 
7498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem 
e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília-DF, 09 jun.1987. 

CONsELHO FEDERAL DE ENFERmAGEm (COFEN). Resolução nº 
311/2007. Aprova a reformulação do Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem. Disponível em: <http://novo.portalcofen.gov.br/resoluo-
-cofen-3112007_4345.html>. Acesso em: 06 out. 2016.

______. Código de ética dos Profissionais de Enfermagem. Disponível 
em: <http://novo.portalcofen.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/resolu-
cao_311_anexo.pdf>. Acesso em: 06 out. 2016.

______. Resolução nº 258/2001, que considera lícito ao Enfermeiro a 
Inserção de Cateter Periférico Central. Disponível em: <http://www.cofen.
gov.br/resoluo-cofen-2582001_4296.html>. Acesso em: 06 out. 2016. 

 ______. Resolução n° 358/2009, que dispõe sobre a sistematização da 
Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem 
em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissio-
nal de Enfermagem, e dá outras providências. Disponível em: <http://novo.
portalcofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_ 4384.html>. Acesso em: 06 out 
2016.

CONsELHO REGIONAL DE ENFERmAGEm DE sÃO PAuLO. Parecer CT 
COREN-SP 06/2009. Participação de profissionais de nível médio duran-
te a inserção do PICC. são Paulo: COREN, 2009. Disponível em: <http://
www.coren-sp.gov.br/pareceres?field_ano_value=2009&field_numero_
value=06&title=> Acesso em: 06 out 2016. 

sOuZA, R. m.; AssAD, L. G.; PAZ, A. F. Procedimentos Operacionais 
Padrão de Enfermagem. Série Rotinas Hospitalares – Hospital Universitário 
Pedro Ernesto. v. 2, parte 1. Rio de Janeiro: Ed. Triunfal, 2015.

su
B

D
Iv

Is
Ã

O
 D

E 
EN

FE
R

m
A

G
Em

U
T

I 
N

E
O

N
A

TA
l 

E
 P

E
D

IÁ
T

R
IC

A



197

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro
Explica à mãe sobre a importância do 
procedimento e preenche o Termo de 
Consentimento Informado.

Antes da 
inserção do 
PICC.

Na uTI 
Neonatal.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Reúne os materiais necessários para a 
execução do procedimento (atentar para o 
calibre do cateter escolhido).

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Confere os materiais necessários para a 
execução do procedimento (atentar para o 
calibre do cateter escolhido).

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Local 
apropriado.

Enfermeiro Avalia as condições clínicas do paciente. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro Garroteia o membro escolhido para a 
punção.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro
Realiza o exame físico dos vasos 
sanguíneos através de inspeção e 
palpação.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro

Posiciona o paciente em decúbito dorsal 
e coloca o membro superior selecionado 
para punção em ângulo de 90º em relação 
ao tórax.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro

mensura com a fita métrica e registra: 
o perímetro braquial; a distância entre o 
possível ponto de punção (msE/D, região 
cefálica ou cervical) e a junção manúbrio-
esternal direita; e deste ponto até o 2º 
espaço intercostal se em mIE/D.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro mensura do ponto de punção até a região 
umbilical e desta até o apêndice xifoide.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

monitora a frequência cardíaca e 
respiratória e coloca o oxímetro de pulso.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca gorro, máscara e óculos – 
todos os profissionais envolvidos no 
procedimento devem usá-los.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Faz a degermação das mãos com escova 
de clorexidine. 

Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

continua...

POP Nº 14
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

seca as mãos com compressa cirúrgica 
estéril.

Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Procede à paramentação cirúrgica, 
colocando capote e luvas estéreis. Após o passo 

anterior.
No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Prepara o material em campo estéril, 
sobre uma mesa; reduz o comprimento 
do cateter, se necessário.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro

Realiza antissepsia da pele com 
digluconato de clorexidine degermante 
a 2%, com pinça adequada. Retira o 
antisséptico com gaze estéril e soro 
fisiológico; aguarda a secagem e repete 
o procedimento com solução alcoólica 
0,5% ou aquosa. Aguarda secagem 
espontânea.

Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro Garroteia o ms ou o mI com garrote 
estéril, ou apenas posiciona a cabeça 
para punção nessa região.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro
Coloca o campo simples embaixo do 
membro a ser puncionado e o fenestrado 
sobre a área de escolha da punção.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro

Procede à punção venosa com o cateter 
introdutor, estando o bisel para cima 
num ângulo de 30 a 45°. Ao obter retorno 
sanguíneo, mantém firme o dispositivo 
com os dedos indicador e polegar e 
solicita ao auxiliar que retire o garrote.

Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro
Introduz o cateter através do dispositivo, 
cerca de 5 cm no mínimo, e, em seguida, 
retira o dispositivo do local de punção.

Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro Procede à introdução do cateter com a 
pinça até a medida previamente obtida.

Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro
Testa o fluxo do cateter com soro 
fisiológico em seringa de 10 ml; fecha o 
cateter em seguida.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro Observa possíveis alterações do paciente 
(agitação, taquicardia).

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro Limpa o sítio de inserção com soro 
fisiológico a 0,9%.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro Fixa o cateter com gaze e curativo 
transparente.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro Retira a paramentação. Lava as mãos e 
mantém o paciente confortável.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro Descarta o material em local apropriado. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro mantém a organização do local. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro
solicita realização de Raio-X para 
confirmação de posicionamento do 
cateter em nível central (nível do tórax).

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro

Registra data, horário, procedimento, 
reações do RN e intercorrências. 
Assina o prontuário e a Ficha de Inserção 
de Cateter.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

POP Nº 14
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1 - DEFINIÇÃO:
A verificação das medidas antropométricas consiste em fazer um levanta-
mento do tamanho e das proporções do corpo humano:

•	 o perímetro cefálico médio é de 33 a 35,5 cm, podendo ser menor 
imediatamente após o nascimento devido ao processo de acomoda-
ção que ocorre durante o parto vaginal normal;

•	 o perímetro torácico do recém-nascido a termo é de 30,5 a 33 cm. 
A relação normal entre os perímetros da cabeça e do tórax é uma 
diferença de cerca de 2 a 3 cm;

•	 o comprimento médio do recém-nascido a termo é de 48 a 53 cm; 
devido à posição fletida, normal da criança, é importante estender 
completamente as pernas ao medir o comprimento total do corpo.

2 - INDICAÇÃO:
O objetivo dessa investigação é o acompanhamento do nascimento e do 
desenvolvimento da criança através da mensuração de peso, estatura e 
perímetros cefálico e torácico no recém-nascido.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 álcool antisséptico 70%; 
•	 bolas de algodão ou gaze; 
•	 fita métrica inextensível; 
•	 luvas de procedimento.

DIvIsÃO TÉCNICA 
suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm 
UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 realizar as mensurações obedecendo as linhas anatômicas descri-

tas como parâmetros em todas as mensurações, evitando falhas de 
precisão;

•	 realizar o procedimento com agilidade e habilidade, evitando a 
exposição do RN por longo tempo.

6 - PONTOS CRíTICOS:
Caso não seja possível realizar o procedimento, anotar no prontuário e 
comunicar à equipe.

7 - REFERÊNCIAS: 
BOWDEN, v. R.; GREENBERG, C. s. Procedimentos de enfermagem pedi-
átrica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

______. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nasci-
do: Guia para os profissionais de saúde. (série A – Normas e manuais 
Técnicos). 2. ed. atual. Brasília: ministério da saúde, 2014. 4 v.: il. (Cuidados 
Gerais, v. 1).

NETTINA, s. m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel Cruz. 
Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie voeux. 
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Reúne todo o material necessário.
Antes de 
mensurar o 
perímetro.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Faz desinfecção da fita métrica com 
álcool 70%.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o recém-nascido em posição 
dorsal sobre o colchão. Durante o 

procedimento.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

segura com a mão direita a fita 
métrica sobre a região frontal, 
passando-a com a mão esquerda 
pela região occipital; as mãos se 
encontram logo acima das cristas 
supraorbitárias na fronte.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Estica a fita até alcançar uma tensão 
adequada para uma medição correta 
e procede à leitura do perímetro 
cefálico.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

segura a fita com a mão direita sobre 
a região do tórax ao nível do mamilo 
direito e, com a mão esquerda, passa 
pela região posterior do tórax, indo 
ao encontro da região anterior no 
ponto de origem.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Estica a fita, ajustando ao redor 
do tórax, e procede à leitura do 
perímetro torácico.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

segura a fita com a mão direita ao 
nível da cicatriz umbilical e, com a 
mão esquerda, vai ao encontro da 
região anterior do abdome no ponto 
de origem. 

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Estica a fita, ajustando-a ao redor 
do abdome, e procede à leitura do 
perímetro abdominal.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...

POP Nº 15

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NAS MEDIDAS ANTROPOMéTRICAS – 

PERíMETRO CEFÁlICO, ABDOMINAl E TORÁCICO
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

segura com a mão direita o início da 
fita no ápice do crânio; com a mão 
esquerda, estende a fita no sentido 
longitudinal sob o RN, medindo-o 
até a região do calcâneo, com o 
cuidado de estender os joelhos para 
obter uma medida mais exata.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Procede à leitura, na fita, do 
comprimento correspondente à 
extremidade.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Procede à desinfecção da fita métrica 
com álcool a 70%.

Ao término da 
mensuração. Na uTI Infantil.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário data, horário, 
procedimento realizado e estado 
geral da criança; assina.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA
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1 - DEFINIÇÃO:
A verificação das medidas antropométricas consiste em fazer um levanta-
mento do tamanho e das proporções do corpo humano.
O objetivo dessa investigação é o acompanhamento do nascimento e do 
desenvolvimento da criança através da mensuração de peso, estatura, perí-
metro cefálico e torácico no recém-nascido. 

2 - INDICAÇÃO:
A massa corpórea da criança (peso) deve ser mensurada em gramas, para 
registro e sinalização de ganho ou perda de peso de forma excessiva.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 álcool antisséptico 70%; 
•	 balança eletrônica para recém-nascido; 
•	 protetor da balança ou papel toalha.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 pesar o recém-nascido sempre no mesmo horário;  
•	 realizar o procedimento com agilidade e habilidade, evitando a 

exposição do RN por longo tempo.

6 - PONTOS CRíTICOS:
Caso não seja possível realizar o procedimento, anotar no prontuário e 
comunicar à equipe.
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7 - REFERÊNCIAS: 

BOWDEN, v. R.; GREENBERG, C. s. Procedimentos de enfermagem pedi-
átrica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

NETTINA, s. m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel Cruz. 
Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie voeux. 
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.

TAmEZ, R. N.; sILvA, m. J. P. Enfermagem na UTI neonatal: assistência 
ao recém-nascido de alto risco. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Reúne todo o material 
necessário.

Antes de 
proceder à 
pesagem.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Faz a desinfecção da balança 
com álcool 70%.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem Tara a balança. Após o passo 

anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Protege o prato da balança 
com papel tolha ou protetor 
descartável, testa o seu 
funcionamento e a mantém 
ligada.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem Higieniza as mãos. Após o passo 

anterior.
Local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

segura com firmeza e segurança 
o recém-nascido, colocando-o 
no centro do prato da balança, e 
procede à leitura.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Retira o recém-nascido da 
balança e a desliga.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Coloca o recém-nascido no berço 
ou incubadora.

Ao término 
da pesagem. No leito do 

paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Procede a desinfecção da 
balança com álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

Na uTI 
Infantil.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem Higieniza as mãos. Após o passo 

anterior.
Local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Registra no prontuário data, 
horário, procedimento realizado 
e estado geral da criança; assina.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

POP Nº 16

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NAS MEDIDAS ANTROPOMéTRICAS – PESO CORPORAl
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1 - DEFINIÇÃO:
O oxyhood é um dispositivo para oxigenioterapia de acrílico transparente, 
projetado com o objetivo de aumentar a concentração de oxigênio em torno 
da cabeça da criança e, consequentemente, oferecer uma maior concentra-
ção de oxigênio inspirado, permitindo a saída de CO

2
 expirado. 

2 - INDICAÇÕES:
•	 RN com saturação de oxigênio menor que 90% ou PaO

2
 < 50 mmHg, 

com estresse respiratório mínimo;
•	 RN que requerem oxigênio suplementar de, no máximo, 60%;
•	 desmame da oxigenioterapia.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 altas concentrações de oxigênio em pacientes com Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC);
•	 necessidade de suporte ventilatório com outro método.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 água destilada estéril;
•	 capacete de Hood;
•	 extensores de PvC cristal, siliconizado ou verde;
•	 fluxômetros;
•	 fonte de ar comprimido;
•	 fonte de oxigênio;
•	 oxímetro;
•	 umidificador de ar comprimido;
•	 umidificador de O

2
.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
É fundamental o controle sistemático da concentração de oxigênio, pois 
as crianças que recebem altas concentrações e por tempo prolongado 
correm o risco de desenvolver fibroplasia retrolenticular, que leva à ceguei-
ra permanente.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 escolher oxyhood do tamanho adequado para o RN;
•	 manter livre o espaço entre o pescoço e o capacete para permitir a 

saída de CO
2
;

•	 manter vias áreas pérvias;
•	 controlar frequentemente a concentração de O

2
 por meio do oxíme-

tro, tendo em vista o risco que pode acarretar à criança (fibroplasia 
retrolenticular);

•	 observar se há desconforto respiratório, dispneia, cianose;
•	 observar o nível de consciência;
•	 verificar sinais vitais de 4 em 4 horas; e
•	 sempre que houver necessidade de remover o oxyhood para o manu-

seio da criança, colocar uma fonte de O
2
 próximo às narinas para 

evitar a queda brusca de O
2
 na corrente circulatória.

7 - REFERÊNCIAS: 

BOWDEN, v. R.; GREENBERG, C. s. Procedimentos de enfermagem pedi-
átrica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

NETTINA, s. m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel Cruz. 
Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie voeux. 
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.

uNIvERsIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.  maternidade Escola.  
Protocolos assistenciais - Coletânea de artigos: anestesiologia, neonato-
logia, obstetrícia. Organizadores: Bornia, R.G.; Costa Júnior, I.B.; Amim 
Júnior, J. 2. ed. Rio de Janeiro: PoD, 2013. 332 p.: il.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos e coloca luvas.

Antes da 
instalação do 
oxigênio por 
oxyhood.

Local apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Observa as condições da criança 
e orienta os familiares quanto ao 
procedimento a ser executado.

Antes da 
instalação do 
oxigênio por 
oxyhood.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

separa o material necessário. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Conecta os fluxômetros às fontes de 
ar comprimido e oxigênio.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca água nos umidificadores e 
os conecta ao fluxômetro de O

2
 e ar 

comprimido.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Adapta uma das extremidades do 
extensor no umidificador de O

2
 e de 

ar comprimido.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o capacete de Hood na 
incubadora ou unidade de calor 
radiante; posiciona a extremidade 
dentro do capacete.

Durante a 
instalação do 
oxyhood.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Liga o oxigênio e o ar comprimido 
para elevar a concentração de 
oxigênio no interior do capacete.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Ajusta o fluxo de oxigênio e de 
ar comprimido a fim de obter a 
concentração (FiO

2
) prescrita.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Posiciona a criança e coloca o 
capacete de Hood de forma que a 
cabeça permaneça constantemente 
dentro dele; observa a vedação.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

verifica os sinais vitais, observa 
as condições gerais e os sinais de 
insuficiência respiratória.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Deixa a criança em posição 
confortável e o capacete de Hood 
bem posicionado.

Ao término da 
instalação do 
oxyhood.

No leito do 
paciente.

continua...

POP Nº 17

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA OXIGENIOTERAPIA POR OXYHOOD
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Deixa a unidade organizada, recolhe 
o material e o encaminha ao local 
apropriado.

Após o passo 
anterior

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário data, horário,  
procedimento realizado e estado 
geral da criança; assina.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA
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1 - DEFINIÇÃO: 
Pressão positiva contínua nas vias aéreas por via nasal (CPAP nasal) – 
dispositivo que fornece uma mistura de oxigênio e ar comprimido sob 
pressão contínua nas vias aéreas durante a fase expiratória com o intuito de 
aumentar a capacidade residual pulmonar e reduzir a resistência vascular 
pulmonar, melhorando a troca gasosa, o que promove, portanto, o aumen-
to da PaO

2
 e a diminuição da PaCO

2
. 

O objetivo do CPAP é prevenir a atelectasia e o fechamento das vias aéreas.

2 - INDICAÇÕES:
•	 RN com peso inferior a 1500 g, na presença de qualquer sinal de 

aumento do trabalho respiratório;
•	 RN com peso superior a 1500, mantendo sat O

2
 abaixo de 89% em 

oxigênio igual ou superior a 40%; 
•	 pós-extubação traqueal para todos os RN com peso inferior a 1500 g;
•	 apneia neonatal.

3 - CONTRAINDICAÇÕES: 
•	 necessidade de suporte ventilatório adequado com outro método; 
•	 hérnia diafragmática;
•	 onfalocele; 
•	 gastrosquise;
•	 pneumotórax.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 água estéril; 
•	 copo umidificador;  
•	 equipo;
•	 esparadrapo;
•	 hidrocoloide; 
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•	 sistema CPAP completo;
•	 sistema de ar comprimido;
•	 sistema de oxigênio; 
•	 touca ou atadura;
•	 ventilador convencional de fluxo contínuo, ciclado a tempo e limi-

tado a pressão.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 escolher o tamanho apropriado da pronga nasal de acordo com o 

peso e a idade gestacional do RN;
•	 certificar-se de que a umidificação e o aquecimento dos gases estão 

adequados (36 °C); 
•	 aspirar a oro e a nasofaringe de acordo com a necessidade do RN;
•	 instalar a sonda gástrica, mantendo-a aberta para descompressão 

do estômago (exceto quando o RN estiver sendo alimentado);
•	 observar se há distensão gástrica; 
•	 verificar periodicamente a adaptação da pronga às narinas, a perme-

abilidade das vias aéreas superiores, a posição do pescoço e o 
aspecto das asas e do septo nasal quanto à presença de isquemia e 
necrose;

•	 realizar a proteção de partes moles da narina e do septo com 
hidrocoloide; 

•	 esvaziar periodicamente a água condensada no circuito e nunca 
retorná-la para o copo umidificador;

•	 lubrificar as narinas, evitando ressecamento;
•	 controlar sinais vitais; 
•	 observar com frequência as condições respiratórias.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 seguir prescrição médica de concentração de oxigênio (FiO

2
);

•	 testar previamente o funcionamento do sistema CPAP; 
•	 vigiar constantemente a fixação e o funcionamento do CPAP.

7 - REFERÊNCIAS: 

BRAsIL. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nasci-
do: Guia para os profissionais de saúde. (série A – Normas e manuais 
Técnicos). 2. ed. atual. Brasília: ministério da saúde, 2014. 4 v.: il. 

uNIvERsIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.  maternidade Escola.  
Protocolos assistenciais - Coletânea de artigos: anestesiologia, neonato-
logia, obstetrícia. Organizadores: Bornia, R.G.; Costa Júnior, I.B.; Amim 
Júnior, J. 2. ed. Rio de Janeiro: PoD, 2013. 332 p.: il.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem separa o material necessário.

Antes de 
instalar o 
CPAP.

No setor.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem Higieniza as mãos e coloca luvas. Antes do 

procedimento.
No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

monta o circuito e o conecta ao 
ventilador de forma asséptica.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Coloca água estéril no copo do 
termo-umidificador e verifica o 
aquecimento.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

verifica o funcionamento do 
ventilador e coloca os parâmetros 
conforme prescrição.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem Coloca o RN em posição dorsal.

Durante a 
instalação do 
CPAP.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem Coloca touca ou atadura no RN. Após o passo 

anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Realiza a higiene e coloca o 
hidrocoloide nas narinas do RN.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Ajusta o circuito na lateral 
da cabeça do RN, coloca a 
pronga nas narinas e fixa com 
esparadrapo na touca ou atadura.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Posiciona o RN de modo 
confortável.

Ao término 
da instalação 
do CPAP.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Recolhe o material e encaminha 
à sala de processamento.

Após o passo 
anterior.

Na uTI 
Neonatal.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem Higieniza as mãos. Após o 

procedimento.
No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Registra data, horário, 
procedimento, reações do RN 
e intercorrências; assina o 
prontuário .

Após o 
procedimento.

Na uTI 
Neonatal.

POP Nº 18

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA OXIGENIOTERAPIA POR PRESSÃO POSITIvA CONTíNUA (CPAP)
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9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA
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1 - DEFINIÇÃO:
A termorregulação é uma função fisiológica intimamente relacionada com 
a transição e a sobrevivência dos RN, que possuem a capacidade de contro-
lar a temperatura corpórea; porém, em condições extremas de temperatura 
(muito baixas ou muito altas), essa condição é prejudicada pela incapaci-
dade física de manter a homeostase. 

2 - INDICAÇÃO:
Controlar e a manter a temperatura corporal do RN para observação dire-
ta da sua sobrevida, verificando seu resfriamento e/ou superaquecimento 
diante das alterações do ambiente térmico.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 termômetro digital; 
•	 algodão ou gaze não estéril; 
•	 álcool a 70%;

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 conhecer os parâmetros normais de temperatura axilar;
•	 observar alteração nos parâmetros da temperatura e comunicar ao 

médico.

6 - PONTOS CRíTICOS 
Todo material semicrítico deve ser de uso individual de cada RN.
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7 - REFERÊNCIAS: 

BOWDEN, v. R.; GREENBERG, C. s. Procedimentos de enfermagem pedi-
átrica. Tradução de mariângela vidal sampaio Fernandes et al. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

BRAsIL. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nasci-
do: Guia para os profissionais de saúde. (série A – Normas e manuais 
Técnicos). 2. ed. atual. Brasília: ministério da saúde, 2014. 4 v.: il. 

NETTINA, s. m. Prática de Enfermagem. Revisão técnica de Isabel Cruz. 
Tradução de Carlos Henrique de Araújo Cosenday e Patrícia Lydie voeux. 
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2015.

TAmEZ, R. N.; sILvA, m. J. P. Enfermagem na UTI neonatal: assistência 
ao recém-nascido de alto risco. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Reúne o material.

Antes de 
proceder à 
aferição da 
temperatura.

Na uTI Infantil.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Testa o funcionamento do 
termômetro.

Após o passo 
anterior. Na uTI Infantil.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Faz assepsia com álcool a 70%, 
friccionando três vezes no 
termômetro.

Após o passo 
anterior. Na uTI Infantil.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Liga o termômetro.
Durante a 
aferição da 
temperatura.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Expõe a axila do RN. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o termômetro na axila do 
RN, cuidando para que o bulbo 
fique totalmente em contato com 
a pele, e firma delicadamente o 
braço.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Aguarda o alarme sonoro. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Retira o termômetro.
Ao término 
da aferição da 
temperatura.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Faz a leitura da temperatura 
corretamente.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Desliga o termômetro. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Faz assepsia do termômetro com 
álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...

POP Nº 19

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA vERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA AXIlAR DO RECéM-NASCIDO
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Guarda o termômetro em recipiente 
próprio para acondicionamento.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Posiciona o recém-nascido no berço 
ou incubadora.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário data, 
horário, procedimento realizado e 
estado geral da criança; assina.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA
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1 - DEFINIÇÃO:
Ato de movimentar o paciente de um local para outro no ambiente 
intra-hospitalar.

2 - INDICAÇÃO:
Quando uma criança ou recém-nascido precisa de transferência interna de 
unidade para realização de exames, intervenção cirúrgica ou procedimento 
diagnóstico dentro das dependências do hospital ou em local anexo.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 reanimador manual com máscara infantil;
•	 bomba infusora, caso seja necessário;
•	 cilindro de oxigênio; 
•	 incubadora de transporte;
•	 maleta de transporte com material e medicação de emergência;
•	 monitor de transporte.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 verificar medicamentos e materiais da maleta de transporte; 
•	 verificar e testar a funcionalidade do cilindro de oxigênio; 
•	 providenciar monitorização;
•	 providenciar bomba infusora;
•	 testar o sistema de aspiração e oxigenação; 
•	 elevar as grades laterais ou manter a incubadora fechada;
•	 manter a cabeça do recém-nascido ligeiramente elevada e 

lateralizada; 
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•	 realizar contenção, quando necessário; 
•	 manter observação constante;
•	 manter a criança aquecida;
•	 utilizar capote descartável e luvas de procedimento;
•	 após o procedimento, recolher o material, fazer desinfecção e colo-

car no local de origem;
•	 providenciar substituição do cilindro de oxigênio, caso seja 

necessário.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 identificar e verificar as condições da criança;
•	 realizar vigilância contínua;
•	 manter: aquecimento e permeabilidade das vias aéreas, e suporte 

ventilatório; 
•	 realizar o transporte juntamente com os familiares, evitando trau-

mas emocionais; 
•	 caso não consiga realizar o transporte devido a instabilidade da 

criança ou recém-nascido, suspender o procedimento, providenciar 
o material necessário, comunicar à equipe e anotar no prontuário.

7 - REFERÊNCIAS: 

BRAsIL. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nasci-
do: Guia para os profissionais de saúde. (série A – Normas e manuais 
Técnicos). 2. ed. atual. Brasília: ministério da saúde, 2014. 4 v.: il. (Cuidados 
Gerais, v. 1).

______. ministério da saúde. secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Ações Programáticas e Estratégicas. manual de orientações sobre o 
transporte neonatal (série A – Normas e manuais Técnicos). Brasília: 
ministério da saúde, 2010. 40 p.

CONsELHO FEDERAL DE ENFERmAGEm (COFEN). Resolução COFEN 
nº 376/2011: Dispõe sobre a participação da equipe de Enfermagem no 
processo de transporte de pacientes em ambiente interno aos serviços de 
saúde.  Diário Oficial da União. Brasília-DF, 24 mar. 2011. 
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Comunica ao acompanhante a 
necessidade do transporte.

Antes do 
transporte.

Na uTI 
Neonatal.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem Higieniza as mãos. Após o passo 

anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

verifica o nível de consciência 
do RN.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem Realiza a higiene do RN. Após o passo 

anterior.
No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

verifica a permeabilidade do 
acesso venoso e as drogas em 
infusão contínua.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Avalia a presença de sondas e 
drenos.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Avalia necessidade de 
aspiração.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem Avalia curativos, se houver. Após o passo 

anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem verifica os sinais vitais. Após o passo 

anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem verifica o cilindro de oxigênio. Após o passo 

anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Providencia maca com grade ou 
incubadora de transporte com 
suporte acoplado e cilindro de 
oxigênio carregado.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Comunica a necessidade de 
ambulância e padioleiro.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

mantém as vias respiratórias 
permeáveis.

Durante o 
transporte

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Disponibiliza material para 
aspiração, oxigenação e 
aquecimento.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Coloca o material próximo à 
criança de forma a facilitar seu 
manuseio e o procedimento.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Certifica-se do posicionamento 
correto e confortável.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...

POP Nº 20

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO TRANSPORTE DO RECéM-NASCIDO
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Coloca frasco de soro no 
suporte, se houver.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem Fecha sondas e drenos. Após o passo 

anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem Reposiciona o paciente no leito. Término do 

transporte
No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem verifica sondas e drenos. Após o passo 

anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem Avalia acessos venosos. Após o passo 

anterior.
No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Reinstala o suporte de 
oxigenioterapia.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem Higieniza as mãos. Após o passo 

anterior.
No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Confere o material utilizado 
no transporte e faz a reposição 
dos mesmos.

Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Realiza a desinfecção terminal 
da incubadora de transporte.

Após o passo 
anterior. No expurgo.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Providencia a substituição do 
cilindro de oxigênio, caso seja 
necessário.

Após o passo 
anterior.

No setor 
de gases 
medicinais.

Enfermeiro /  
Técnico de Enfermagem

Registra no prontuário data, 
horário, procedimento, reações 
do RN e intercorrências; assina.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.

04 Revisão do POP em fevereiro/2016.

03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.

suBDIvIsÃO DE ENFERmAGEm

UTI NEONATAl E PEDIÁTRICA
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1 - DEFINIÇÃO:
verificar a glicemia é medir a glicose sanguínea.

2 - INDICAÇÃO:
Obter informação precisa sobre o nível de glicose sanguínea do RN para 
garantir-lhe equilíbrio metabólico.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 algodão;
•	 agulhas 13x4,5 ou lanceta;
•	 luvas de procedimento;
•	 teste disponível (tiras reagentes e/ou aparelho digital).

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 seguir os prazos estipulados na prescrição médica ou de enfermagem;
•	 assegurar conforto, segurança e qualidade no procedimento;
•	 comunicar imediatamente ao pediatra alterações significativas.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 não usar antissépticos que possam interferir no resultado do teste;
•	 seguir rigorosamente as instruções do fabricante.
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7 - REFERÊNCIAS:

BOWDEN, v. R.; GREENBERG, C. s. Procedimentos de enfermagem pedi-
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Expõe o material em local 
apropriado em ordem de utilização.

Antes do 
procedimento.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Em local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Coloca o RN em posição 
confortável, em decúbito dorsal ou 
lateral.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Identifica o local da punção. Nunca 
utilizar o centro do calcanhar.

Durante a 
verificação da 
glicemia.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Envolve o calcanhar com a palma 
da mão e o dedo indicador.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Faz uma rápida punção com lanceta 
ou agulha.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Aproxima a tira reagente. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Aguarda a leitura do aparelho, 
de acordo com a orientação do 
fabricante.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Comprime o local da punção com 
algodão até promover completa 
hemostasia.

Ao término da 
punção.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Retira as luvas e lava as mãos para 
prevenir contaminação.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Recolhe o material e o descarta em 
local destinado a perfurocortantes.

Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

No local 
apropriado.

Enfermeiro /  
Técnico de 
Enfermagem

Registra no prontuário data, hora, 
resultado do hemoglicoteste do 
recém-nascido e intercorrências; 
assina. 

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

POP Nº 21

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA vERIFICAÇÃO DA GlICEMIA DO RECéM-NASCIDO
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9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 Revisão do POP em junho/2017.

05 Revisão do POP em outubro/2016.
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03 Revisão do POP em outubro/2014.

02 Revisão do POP em outubro/2012.

01 Criação do POP em dezembro/2000.
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