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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

POP N° 46 

Título: Aferição do Pulso Apical no Recém-
Nascido  

Área de Aplicação: Neonatologia 
Setor: Unidade Neonatal, Alojamento 
Conjunto, Centro Obstétrico, 
Ambulatório. 

Responsável pela prescrição do POP Equipe Médica 
Responsável pela execução do POP Equipe de Enfermagem e Médica 

 
1. Definição 

 
• Consiste em verificar o número de batimentos do coração em um minuto (frequência 

cardíaca).  

 
2. Finalidade  

 
• Avaliar hemodinamicamente o recém-nascido.  

 
 
3. Indicações e Contraindicações  
      
     INDICAÇÕES: 

• Admissão. 
• De acordo com a rotina do setor. 
• Antes e depois de procedimentos cirúrgicos. 
• Antes e depois de um procedimento diagnóstico e/ terapêutico invasivo. 
• Antes, durante e depois da administração de medicações que afetam as funções 

cardiovascular, respiratória e de controle da temperatura (ex. hemocomponentes, aminas). 
• Alteração da condição clínica do paciente. 

 
     CONTRAINDICAÇÕES: 

• Não se aplica. 
 
4. Materiais e Equipamentos Necessários 

 
• Relógio de parede disponível na unidade. 
• Estetoscópio. 
• Caneta. 
• Impresso de enfermagem. 
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5. Descrição do Procedimento 
 
• Checar os dados de identificação. 
• Conferir prescrição médica ou de enfermagem. 
• Conhecer valores de referência de acordo com a idade.  
• Identificar patologias associadas e possíveis medicamentos em uso que possam provocar 

efeito sobre a frequência cardíaca. 
• Explicar o procedimento ao acompanhante. 
• Realizar higienização das mãos (Ver POP Higienização das Mãos). 
• Certificar-se de que o recém-nascido encontra-se calmo para iniciar o procedimento (Ver 

Protocolo de Manejo não Farmacológico de Dor Neonatal). 
• Utilizar estetoscópio individual do kit do recém-nascido.  
• Realizar a desinfecção das olivas do estetoscópio com gaze embebida de álcool 70% (3 

fricções com gazes distintas antes e após o procedimento). 
•  Introduzir as olivas nos ouvidos com as extremidades curvas para frente, em direção à 

face.  
• Identificar o pulso que será utilizado, imediatamente à esquerda da linha hemiclavicular no 

quarto espaço intercostal esquerdo (figura 1). 
• Colocar o diafragma do estetoscópio sobre o local e contar os batimentos cardíacos por 1 

minuto. Observe o ritmo e a qualidade do som.  
• Organizar o recém-nascido e a unidade de internação. 
• Realizar a higienização das mãos (Ver POP Higienização das Mãos). 
• Registrar os achados em impresso próprio. 
• Relatar sopros e quaisquer outras alterações. 

 
        OBSERVAÇÕES: 
 

• Os batimentos cardíacos são caracterizados por dois sons. A primeira bulha (B1) é causada 
pelo fechamento das válvulas atrioventriculares durante a contração do ventrículo. A 
segunda bulha (B2) é causada pelo fechamento das válvulas semilunares, aórtica e 
pulmonar, ao término da contração. 

• Os valores esperados para recém-nascidos são entre 120 e 160 bpm. Acima de 160 bpm é 
considerada taquicardia e abaixo de 100 bradicardia, levando sempre em consideração que 
a criança deve estar em repouso. 

• Os sinais vitais devem ser checados mesmo em RNs monitorizados. 
 

 
6. Documentos de Referência  

 
• POP de Higienização das Mãos. 
• Protocolo de Manejo não Farmacológico da Dor Neonatal. 
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8. Figuras e Anexos 
 
Figura 1: Localização dos pulsos 
 
 
 

 
 


