
 1 

 
ENFERMAGEM ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO 

RECÉM-NASCIDO DE BAIXO RISCO 
NO ALOJAMENTO CONJUNTO 

 

Rotinas Assistenciais da Maternidade-Escola 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
 
 
 
 

 
 
 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO 
 
 O Recém-nascido (RN) necessita que sua assistência seja prestada por profissionais habilidosos, 
com observações pertinentes e completas para um ajuste satisfatório à vida extra-uterina. Também é 
necessário conhecer os comportamentos que sinalizam um vínculo satisfatório entre mãe e bebê, bem como 
os possíveis riscos a que são submetidos. 
 
PRIMEIRA AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM 
 
 Avaliação clínica da idade gestacional. 
 Índice de APGAR. 
 Medidas antropométricas. 
 Medidas do Perímetro Cefálico, Perímetro Torácico e Perímetro Abdominal.  
 Sinais vitais. 
 Exame físico. 
 Reflexos no recém-nascido. 

 
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 
 
 O diagnóstico de enfermagem é baseado na avaliação completa do RN saudável, diariamente. Para 
tal são avaliados possíveis riscos: 
  Risco de infecção.  

o Fatores de risco: 
- Conhecimento insuficiente da mãe para evitar exposição do RN à patógenos. 
- Imunidade adquirida inadequada do RN. 
- Procedimentos invasivos. 

 
   Amamentação ineficaz 

o Ausência das seguintes características definidoras: 
- Deglutição no peito regular e contínua. 
- Satisfação do RN após a mamada. 
- Avidez durante a amamentação. 
- Verbalização materna de satisfação com o processo de amamentar. 
- Capacidade da mãe de posicionar a criança para promover uma resposta de preensão da 
região areolar-mamilar bem sucedida. 

 
o Ausência de fatores relacionados: 

- Fonte de apoio. 
- Estrutura oral da criança normal. 
- Confiança materna. 
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- Conhecimento básico sobre amamentação. 
- Estrutura mamária normal. 
- Idade gestacional superior a 34 semanas. 
 

  Risco de temperatura corporal desequilibrada 
o Fatores de risco: 

- Vestimentas inadequadas para a temperatura ambiente. 
- Exposição a ambientes frios. 
- Exposição a ambientes quentes. 

 
  Risco de aspiração  

o Caracterizado por: 
- Deglutição prejudicada.  
- Nível de consciência reduzido. 

 
  Mucosa oral prejudicada 

o Caracterizada por: 
- Presença de placa esbranquiçada em língua. 

o Relacionada à: 
- Debilidade no autocuidado. 

 
 Déficit no autocuidado para o banho 

o Caracterizado por: 
- Incapacidade da mãe de realizar o banho do RN. 

 
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 
 
 Realizar um exame físico minucioso do RN na admissão.  
 Promover manutenção da termorregulação do bebê. 
 Promover o vínculo mãe e bebê.  
 Evitar lesões no RN. 
 Orientar e auxiliar no cuidado ao coto umbilical evitando infecções. 
 Promover manutenção do estado imunológico. 
 Orientar quanto os benefícios do aleitamento materno. 
 Ajudar a mãe quanto à posição e pega correta na amamentação. 
 Auxiliar ao acompanhante ou a mãe no cuidado com a higiene corporal do RN. 
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