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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

POP N° 51 
 

Título: Assistência de Enfermagem                                                     
na Amniorrexe Prematura 

Área de Aplicação: Centro Cirúrgico 
Setor: Centro Obstétrico 

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiros  
Responsável pela execução do POP Equipe de Enfermagem 
 
1. Definição 

 
• É a assistência de enfermagem para a gestante que tem o rompimento espontâneo da bolsa 

amniocoriônica antes do início do trabalho de parto.  
 

 
2. Finalidade 

 
• Prevenir infecções maternas e fetais. 
• Minimizar situações de medo, angústia e ansiedade. 
• Propiciar risco mínimo de lesão fetal. 
• Promover um nascimento seguro ao RN prematuro. 

 
3. Indicações e Contraindicações  

 
 INDICAÇÕES: 
• Para gestantes que tem o rompimento espontâneo da bolsa a amniocoriônica antes do início 

do trabalho de parto.  
 
CONTRAINDICAÇÕES: 
• Não se aplica.  
 

 
4. Materiais e Equipamentos Necessários 

 
• Termômetro. 
• Monitor multiparamétrico. 
• Absorventes. 
• Detector fetal (Sonar). 
• Seringa 3ml. 
• Absorventes higiênicos. 
• Agulha 40x12. 
• Agulha 30x7. 
• Álcool a 70%. 
• Impressos de registro. 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
 

 
 

MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ 
Divisão de Enfermagem 

 

Rua das Laranjeiras, 180  Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ 

CEP 22240-003    Tel. (21) 2285 7935 ramaL: 241     Tel/Fax: (21)25569368 

 

5. Descrição do Procedimento 
 
• Acolher e admitir a cliente no Centro Obstétrico, realizando o registro em impresso próprio. 
• Encaminhar a cliente ao banho de aspersão, se não houver contraindicação e se o estado 

clínico da cliente assim o permitir. 
• Explicar cada procedimento antecipadamente, de forma tranqüila e dando apoio emocional a 

cliente. 
• Determinar a capacidade da cliente em expressar suas preocupações. 
• Realizar higienização das mãos (Ver POP de Higienização das Mãos). 
• Verificar os sinais vitais (ver POP de Verificação de Frequência Respiratória, Frequência do 

Pulso Radial em Adultos, Temperatura Axilar e Pressão Arterial em Adultos). 
• Investigar e registrar no prontuário da cliente a hora da ruptura, cor do líquido, volume 

estimado, o odor e as sensações subjetivas da cliente. 
• Confirmar a presença e odor do líquido amniótico pelo canal vaginal. Observar suas 

características (Claro/ Claro com Grumos/ Tinto de Mecônio/ Mecônio de Espesso). 
• Oferecer absorvente perineal a cliente para avaliar perdas vaginais.  
• Fornecer informações de maneira clara e permitir a cliente fazer perguntas, certificando-se 

de que a cliente compreendeu as informações. 
• Manter a cliente e acompanhante informados quanto à evolução do quadro. 
• Investigar sinais de trabalho de parto (duas ou mais contrações em 10 minutos com duração 

de pelos 30 segundos). 
• Avaliar batimentos cardiofetais (BCF). 
• Orientar a gestante para comunicar diminuição da atividade fetal, aumento da perda 

amniótica ou a alteração de sua cor. 
•  Realizar higiene perineal sempre que necessário e trocar absorventes a fim de propiciar 

conforto e avaliar as perdas vaginais. 
• Orientar a gestante sobre a necessidade de realizar a higiene perineal após as micções ou 

evacuações e de manter seca a região perineal. 
• Orientar sobre as vantagens do repouso no leito e a restrição para saída do leito somente no 

banho e eliminações vesicointestinais. 
• Administrar antibioticoterapia, caso prescrita. 
• Tomar as medidas preparatórias para o tipo de parto que ocorrerá (via transvaginal ou 

cesariana) - ver POP de Preparo de Mesa Cirúrgica para o Parto Transpélvico ou ver POP de 
Preparo de Sala Cirúrgica para Cesariana. 

• Reunir os equipamentos necessários para os cuidados imediatos ao RN (ver POP Cuidados 
de Enfermagem ao RN de Baixo Risco na Sala de Parto).  

• Avisar a equipe de pediatria da unidade neonatal sobre o nascimento iminente.  
 
 OBSERVAÇÕES: 
 
• A temperatura axilar deverá ser verificada a cada 4 horas. 
• Estabelecer uma relação inicial com a paciente e seu acompanhante, preferencialmente 

chamando-a pelo nome preferido. Examiná-la em intervalos freqüentes, sempre que 
necessário. 

• Ficar atenta à compressão do cordão que é evidenciada pela diminuição da movimentação 
fetal, desacelerações variáveis ou ausência de BCF, e a presença de líquido meconial. 
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• Caso seja necessário administrar corticosteróide por via intramuscular, conforme prescrição 
médica, dar preferência em administrar na região dorsoglútea, visto que a sua aplicação no 
deltóide tem alta incidência de atrofia local (Ver POP Administração de Medicamentos por 
via Intramuscular em Adultos). 

• Atenção ao início da antibioticoterapia endovenosa, conforme prescrição médica, que em 
geral se dá com 18 horas de bolsa rota.  

 
 

     

6. Documentos de Referência 
 
• POP de Higienização das Mãos. 
• POP de Administração de Medicamentos por via Intramuscular em Adultos. 
• POP de Verificação de Frequência Respiratória. 
• POP de Verificação da Frequência do Pulso Radial em Adultos.  
• POP de Verificação Temperatura Axilar. 
• POP de Verificação da Pressão Arterial em Adultos. 
• POP de Preparo de Mesa Cirúrgica para o Parto Transpélvico. 
• POP de Preparo de Sala Cirúrgica para Cesariana.  
• POP Cuidados de Enfermagem ao RN de Baixo Risco na Sala de Parto. 
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8. Figuras e Anexos 
 
Não se aplica 
 

 


