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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

POP N° 18 
 

Área de Aplicação: Neonatologia Título: Troca de Fralda Setor: Unidade Neonatal, CO, AC 
Responsável pela prescrição do POP Médico Neonatologista, Enfermeiro 
Responsável pela execução do POP Técnico ou auxiliar de enfermagem 
 
1. Definição 
 

 Consiste na substituição da fralda com eliminações vesicointestinais. 
 
 
2. Finalidade  

 
 Proporcionar conforto e bem estar ao recém-nascido. 
 Prevenir dermatite ou outras infecções em região genital e perineal. 
 Avaliar as características das eliminações vesicointestinais. 
 Controle do balanço hídrico. 

 
 
3. Indicações e Contra Indicações  
 
      INDICAÇÕES: 

 Presença de eliminações vesicointestinais. 
 

      CONTRAINDICAÇÕES: 
 Não se aplica. 
 

 
4. Materiais e Equipamentos Necessários 

 
 Luvas de procedimento. 
 Fralda descartável de tamanho apropriado ao peso do RN, previamente pesada. 
 Algodão umedecido em água morna. 
 Roupa limpa (se necessário). 

 
  
 
5. Descrição do Procedimento 

 
 Reunir o material. 
 Realizar higienização das mãos (Ver POP de Higienização das Mãos). 
 Calçar luvas de procedimento. 
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 Despir o RN somente nos membros inferiores, caso esteja de roupa. 
 Abrir a fralda usada com cuidado observando o aspecto das eliminações, se presente ou 

não. 
 Realizar higiene da genitália, sempre na mesma direção (anterior para posterior), com 

algodão umedecido em água morna. 
 Secar a genitália e colocar a fralda limpa lateralizando o RN. NUNCA elevando suas pernas 

com conseqüente elevação dos quadris. 
 Vestir o RN, se necessário. 
 Posicioná-lo no leito confortavelmente. 
 Pesar a fralda, caso tenha somente urina. 
 Descartar o material utilizado. 
 Retirar luva e realizar a higienização das mãos (Ver POP de Higienização das Mãos). 
 Registrar a quantidade e aspecto das eliminações e a integridade da pele.  

 
       OBSERVAÇÕES: 

 
 A troca de fralda deve ser realizada sempre que necessário. 
 A troca de fraldas de rotina deve ser realizada SEMPRE antes da dieta, a cada 3 horas nos 

recém-nascidos que estiverem recebendo dieta nesse mesmo intervalo de tempo ou a cada 4 
horas naqueles que estiverem recebendo dieta em um intervalo de 2 em 2 horas ou de 4 em 
4 horas. 

 Caso esteja no horário da dieta, o profissional deverá primeiro trocar a fralda, higienizar as 
mãos com álcool a 70% e trocar as luvas para a realização da dieta, evitando a 
contaminação do leite. 

 Procurar não elevar as pernas do RN, para evitar pressão abdominal que favorece o refluxo 
gastroesofagico e/ou broncoaspiração. A melhor maneira de trocar a fralda é lateralizando o 
bebê. 

 O uso profilático de pomadas é contraindicado, pois favorece a colonização da pele. Em 
caso de lesão aparente, comunicar ao enfermeiro para avaliação clínica e posterior 
indicação terapêutica, juntamente com a equipe médica. 

 O peso da fralda fornece a informação sobre a quantidade de urina presente em gramas. O 
resultado obtido deverá ser descontado o peso da fralda seca e a diferença deve ser 
registrada na folha de balanço, na coluna diurese. 

 É importante aproveitar o momento de troca de fraldas para orientar os pais sobre os 
cuidados de higiene com seu filho, preparando-os para alta hospitalar. Sempre que possível 
permitir que a mãe execute o procedimento sozinha, sob supervisão e apoio da 
enfermagem, mesmo que o filho esteja na UTI. 

 Nos casos dos recém-nascidos prematuros é necessário que se diminua o tamanho da fralda 
de forma manual ou que se obtenha uma marca de fralda que seja menor do que as que 
habitualmente utilizamos para que se evite uma abdução constante e postura inadequada 
dos membros inferiores. 
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