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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

POP N° 31 
 

Título: Administração da Vacina Anti-
Hepatite B no Recém-nascido (RN) 

Área de Aplicação: Neonatologia 
Setor: Centro Obstétrico e UTI Neonatal 

Responsável pela prescrição do POP  Médicos Neonatologistas 
Responsável pela execução do POP Equipe de Enfermagem 
 
1. Definição 
 
 
 
2. Finalidade  
 
 
 
 
3. Indicações e Contraindicações 

 
 INDICAÇÕES: 
 Para todos os RNs nascidos na instituição. 
 
CONTRAINDICAÇÕES:  
 A critério médico. 

  
4. Materiais e Equipamentos Necessários 

 
 Luva de procedimento. 
 Cuba rim ou bandeja. 
 Frasco da vacina contra Hepatite B. 
 Agulha para aspirar a vacina do frasco (25 x 7). 
 Rótulo para identificação. 
 Seringa de 1 ml. 
 Agulha 20 x 5,5. 
 Algodão.  

 
5. Descrição do Procedimento 

 
 Explicar o procedimento à mãe ou ao acompanhante. 
 Certificar-se de que a vacina anti-hepatite B está prescrita.  
 Realizar a higienização das mãos (ver POP de higienização das mãos). 
 Reunir o material na cuba rim ou bandeja. 
 Retirar a vacina da geladeira confirmando nº do lote. 
 Calçar as luvas de procedimento. 

    É a aplicação da vacina anti-hepatite B por via intramuscular no RN pela equipe de 
enfermagem. 

    Prevenir a infecção pelo vírus da Hepatite B através da transmissão vertical da mãe para o 
filho ao nascimento.   
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 Aspirar com agulha 25 x 7 do frasco da vacina a dose 0,5ml. 
 Retornar para geladeira com o frasco da vacina contra hepatite B.  
 Conectar a agulha 20 x 5,5 à seringa de 1 ml. 
 Conferir a pulseira de identificação do RN (RN de... ). 
 Posicionar o RN em decúbito dorsal ou lateral direito, expondo a coxa direita. 
 Selecionar o local de aplicação e passar o algodão seco em sentido único. 
 Segurar firmemente, com uma das mãos, o membro inferior direito para imobilização do 

membro. 
 Introduzir a agulha com um movimento rápido e firme em ângulo reto com a pele do 

músculo vasto lateral da coxa direita (ver POP de Administração de Medicamentos por via 
Intramuscular em Recém-nascidos). 

 Aspirar para verificar se nenhum vaso foi atingido. 
 Injetar vagarosamente a vacina. 
 Retirar a agulha. 
 Fazer leve compressão com algodão seco no local em que foi introduzida a agulha. 
 Posicionar o RN confortavelmente. 
 Organizar o material. 
 Retirar as luvas. 
 Realizar a higienização das mãos (ver POP de higienização das mãos). 
 Checar a vacina na prescrição e registrar o procedimento no prontuário. 
 Registrar na caderneta do RN data, lote, unidade, rubrica do funcionário que fez a aplicação. 
 Assinar e carimbar os registros. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
 Administrar preferencialmente nas primeiras 12 horas de nascimento.   
 Nos prematuros, menores de 36 semanas de gestação ou em recém-nascidos a termo de 

baixo peso (menor de 2 Kg), seguir esquema de quatro doses: 0, 1, 2 e 6 meses de vida. 
 Na prevenção da transmissão vertical de mães sabidamente portadoras da hepatite B 

administrar a vacina e a imunoglobulina humana anti-hepatite B (HBIG), disponível nos 
Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais - CRIE, nas primeiras 12 ou no 
máximo até sete dias após o nascimento. 

 Registrar no livro registro de vacina anti-hepatite data do nascimento, hora da aplicação, 1ª 
dose, nome da mãe do RN, nº do prontuário e assinatura do funcionário que fez a aplicação. 

 
 
6. Documentos de Referência 

 
 POP de Higienização das Mãos. 
 POP Administração de Medicamentos por via Intramuscular em Recém-nascidos. 
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8. Figuras e Anexos 
 
Não se aplica. 
 
 
 


