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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

POP N° 27 
 

Área de Aplicação: Centro 
Cirúrgico Título: Assistência de Enfermagem na                                                   

Analgesia de Parto Setor: Centro Obstétrico 
Responsável pela prescrição do POP Obstetras e Anestesiologistas 
Responsável pela execução do POP Equipe de Enfermagem 

 
 1. Definição 

 É a assistência de enfermagem integral e interdisciplinar durante a realização de analgesia 
de parto.  

 
 2. Finalidade  
 

 Prestar assistência de enfermagem às pacientes que são submetidas à analgesia de parto 
para o alívio da dor, sem que cessem as contrações necessárias para o nascimento do 
bebê. 

 
 
 3. Indicações e Contraindicações  
      
     INDICAÇÃO: 

 Nos trabalhos de parto que necessitem da analgesia de parto, após indicação médica. 
 
     CONTRAINDICAÇÃO: 

 A critério médico. 
 

 
 4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

 Bandeja de Anestesia: 
o 01 cuba redonda para antissepsia. 
o 01 seringa de vidro de 5ml. 
o 01 seringa de vidro de 10ml. 
o 01 pinça Foerster reta. 
o  01 bandeja retangular.  

 Luva estéril. 
 Material separado pelo anestesiologista.  
 Gaze estéril. 
 Álcool 70%. 
 Esparadrapo. 
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 5. Descrição do Procedimento 
 

 Explicar o procedimento à paciente e ao acompanhante. 
 Colocar a máscara cirúrgica. 
 Realizar a higienização das mãos (Ver POP de Higienização das Mãos). 
 Manter a privacidade da paciente. 
 Reunir o material conferindo integridade das embalagens e prazos de validade. 
 Abrir a bandeja de anestesia com técnica asséptica de modo que seu invólucro sirva de 

campo estéril para acomodar os materiais necessários para o procedimento (Ver POP 
Abertura de Pacotes e Bandejas Estéreis). 

 Verificar se a fita integradora está convertida comprovando a esterilidade do material, 
fixando a fita na ficha de parto.  

 Abrir os demais materiais estéreis (seringas, agulhas, gaze) com técnica asséptica dentro 
da bandeja. 

 Posicionar a paciente em decúbito lateral esquerdo com a cabeça e as pernas fletidas, 
mantendo-a nesta posição até o término do procedimento. 

 Aferir a pressão arterial da paciente e verificar o posicionamento do oxímetro de pulso de 
dedo (saturação de oxigênio e frequência cardíaca). 

 Aguardar a realização do procedimento pelo anestesista. 
 Fixar o cateter epidural. 
 Auxiliar a paciente a retornar à posição dorsal, após o término do procedimento ou 

conforme a orientação do anestesiologista. 
 Recolher e conferir a bandeja de anestesia e encaminhar à Central de Material 

Esterelização. 
 Realizar a higienização das mãos (Ver POP de Higienização das Mãos). 
 Registrar na folha de registro de parto e livro de parto, o procedimento e nome do 

anestesiologista que realizou o analgesia do parto. 
 
     OBSERVAÇÕES: 
 

 Caso a paciente der entrada no CO sem acesso venoso, realizar punção venosa periférica, 
para infusão de drogas endovenosas se necessário. 

 A introdução e retirada do cateter vesical de demora, caso esteja indicado o parto cesáreo 
deverá ser realizada pelo enfermeiro. 

 As pacientes que receberam a analgesia de parto deverão ser transferidas ao Alojamento 
Conjunto de maca, devido à parestesia temporária de membros inferiores. 

 
 
 6. Documentos de Referência 
 

 POP Abertura de Pacotes e Bandejas Estéreis.  
 POP Higienização das Mãos. 
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