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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

POP N° 24 
 

Área de Aplicação: Neonatologia Título: Alta do Recém-nascido  
no Alojamento Conjunto Setor: Alojamento Conjunto 

Responsável pela prescrição do POP Pediatra 
Responsável pela execução do POP Enfermeiro 

 
    1. Definição 

 
 Liberação do recém-nascido sadio do ambiente hospitalar para o seu lar, acompanhado da 

sua mãe. 
 

 
   2. Finalidade  

 
 Encaminhar o recém-nascido sadio ao ambiente domiciliar, com orientações adequadas à 

puérpera e aos familiares, visando evitar readmissões. 
 

 
    3. Indicações e Contraindicações  

      
     INDICAÇÃO: 

 Na alta hospitalar do recém-nascido internado no Alojamento Conjunto. 
 
     CONTRAINDICAÇÃO: 

 Não se Aplica. 
 

 
    4. Materiais e Equipamentos Necessários 

 
 Impresso (Folha de Admissão do Recém-nascido na Sala de Parto). 
 Prontuário. 
 Caneta. 
 Livro específico para admissão, alta e transferência. 

 
    5. Descrição do Procedimento 

 
 Verificar a identificação do RN. 
 Receber do pediatra a Folha de Admissão do Recém-nascido na Sala de Parto, 

devidamente preenchida, constando dia, hora da alta hospitalar, carimbada e assinada pelo 
mesmo. 

 Orientar a puérpera quanto à consulta de revisão, bem como realização do teste do 
pezinho e vacinação na Unidade de Saúde mais próxima do domicílio através do 
agendamento pelo cartão Mãe-Bebê (Secretaria Municipal de Saúde). 
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 Verificar se a puérpera recebeu o cartão de vacinação do recém-nascido e a via amarela da 
DNV (Declaração de Nascidos Vivos). 

 Checar se a puérpera recebeu todas as informações para alta hospitalar; caso a mesma 
ainda apresente alguma dúvida, esta deverá ser sanada antes da saída. 

 Solicitar o maqueiro para conduzir a paciente de alta.  
 Evoluir a alta hospitalar no prontuário, constando o horário e data da saída do RN. 
 Registrar o momento da alta hospitalar em livro específico (Livro de Admissão, Alta e 

Transferência). 
 
     OBSERVAÇÕES: 
 

 Verificar se a puérpera recebeu alta hospitalar. Caso positivo verificar POP de alta 
hospitalar da puérpera no Alojamento Conjunto. Caso negativo, orientar a puérpera que o 
RN permanecerá no alojamento conjunto e que ela poderá acompanhá-lo até a alta 
hospitalar. 

 A via amarela da DNV será fornecida à puérpera por uma secretária ou pelo próprio 
pediatra, para registro de nascimento do RN. 

 As vias rosa e branca da DNV deverão ser afixadas ao prontuário do RN pela secretaria da 
pediatria. 

 O maqueiro deverá encaminhar a puérpera até o acompanhante responsável, na saída da 
instituição. 

 O registro de alta deve ser realizado pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem em 
impressos próprios. 

 
 
   6. Documentos de Referência  

 
 Cartão de Acolhimento mãe - bebê. 
 POP de Alta hospitalar da Puérpera no Alojamento Conjunto. 
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