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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

POP N° 57 
 

Título: Exame Físico do Neonato de Baixo 
Risco 

Área de Aplicação: Neonatologia 
Setor: Sala de amamentação 
(ambulatório), Alojamento Conjunto e 
Centro Obstétrico 

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro 
Responsável pela execução do POP Enfermeiro 
 
1. Definição 

 
• É a avaliação física do recém-nascido (RN) a fim de identificar anormalidades e 

proporcionar uma adaptação favorável com bebê em sua vida extra-uterina. 
 

 
2. Finalidade  

 
• Orientar os pais sobre os sinais encontrados e reconhecer sinais de alerta essenciais à 

sobrevida do RN. 
• Detectar precocemente os problemas que podem acometer a saúde do RN a fim de que se 

possa intervir o quanto antes e da melhor forma possível. 
 

 
3. Indicações e Contraindicações  
 
      INDICAÇÕES 

• Recém-nascidos atendidos na Sala de Amamentação. 
• Recém-nascidos provenientes de parto normal e cesáreo que se encontrarem no Centro 

Obstétrico. 
• Recém-nascidos internados no Alojamento Conjunto. 
• Recém-nascidos internados na Unidade de Cuidados Intermediários (UCINCo e UCINCa). 

 
     CONTRAINDICAÇÕES 

• Não se aplica. 
 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 
• Luva de procedimento. 
• Álcool 70%. 
• Termômetro. 
• Estetoscópio. 
• Fita métrica. 
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• Antropômetro. 
• Balança. 
• Impresso apropriado de cada setor.  

 

  

5. Descrição do Procedimento 
 

• Realizar a higienização das mãos (ver POP Higienização das Mãos). 
• Despir o recém-nascido, com auxílio da mãe. 
• Proceder à ausculta pulmonar, cardíaca e abdominal. 
• Verificar sinais vitais (ver POP de Verificação da Temperatura Axilar em Recém-nascidos, 

Verificação da Frequência Respiratória, Aferição do Pulso Apical no Recém-Nascido). 
• Avaliar aspecto da pele: textura, hidratação, turgor, coloração e possíveis alterações. 
• Avaliar pólo cefálico: observar suturas, fontanelas, e possíveis alterações. 
• Avaliar olhos: observar simetria, tamanho das pupilas, fotorreatividade e presença de 

secreção. 
• Avaliar orelhas: observar forma, tamanho, simetria e implantação. 
• Avaliar nariz: observar forma, presença de secreção e sinais de esforço respiratório 

(batimento de asa de nariz). 
• Avaliar boca: observar presença de lesões, fenda palatina, aspecto da língua e presença de 

dentes. Atentar para sinais de monilíase oral. 
• Avaliar pescoço: explorar mobilidade e tônus. Palpar a procura de massas e traumatismos. 

Palpar clavículas a fim de detectar fraturas. 
• Avaliar tórax: observar simetria da caixa torácica e de mamilos, ingurgitamento mamário, 

presença de leite e glândulas supranumerárias, sinais de esforço respiratório (tiragem 
subcostal e retração intercostal). 

• Avaliar abdômen: observar formato e tamanho, presença de distensão, coto/cicatriz umbilical 
e presença de hérnia ou visceromegalias. 

• Avaliar genitália masculina: posição de meato urinário e presença de fimose. Palpar bolsa 
escrotal buscando presença de testículos. 

• Avaliar genitália feminina: pequenos e grandes lábios e presença de secreção vaginal. 
• Avaliar extremidades: simetria de membros, presença de dedos extranumerários, sindactilia, 

paralisias e perfusão capilar periférica. 
• Avaliar dorso: possíveis imperfeições de coluna vertebral. 
• Avaliar padrão das eliminações vesicointestinais, através de visualização em fralda ou 

questionamento à mãe quanto ao aspecto, coloração e frequência das fezes, frequência e 
quantidade urinária. 

• Avaliar reflexos neurológicos: sucção, busca, preensão palmar e plantar, moro e marcha. 
• Mensurar perímetros cefálico, torácico e abdominal (Ver POP Verificação de Medidas 

Antropométricas do Recém-nascido). 
• Realizar a pesagem do RN (ver POP Verificação do Peso do Recém-nascido). 
• Organizar o recém-nascido e vesti-lo com auxílio da mãe. 
• Levar o recém-nascido ao seio materno a fim de avaliar eficácia da amamentação – pega e 

posicionamento corretos (ver POP de Consulta de enfermagem no Aleitamento Materno). 
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• Realizar a higienização das mãos (ver POP Higienização das Mãos). 
• Registrar o procedimento em impresso próprio. 

 
     OBERVAÇÕES 
 

• Observar que os parâmentros dos sinais vitais em recém - nascidos são diferentes daqueles 
encontrados em adultos (ver Anexo 1). 

• Mensuração de perímetros (ver anexo 2): 
o Perímetro cefálico: deve ser mensurado passando a fita métrica pela protuberância 

occipital e pela região mais proeminente da fronte. 
o Perímetro torácico: deve ser mensurado passando a fita métrica na altura dos mamilos. 
o Perímetro abdominal: deve ser mensurado passando a fita métrica na altura da cicatriz 

umbilical. 
 

6. Documentos de Referência  
 
• POP Higienização das mãos. 
• POP Verificação da Temperatura Axilar em Recém-nascidos. 
• POP de Verificação da Frequência Respiratória. 
• POP de Mensuração do Pulso Apical em Recém-nascidos. 
• POP Verificação de Medidas antropométricas do Recém-nascido. 
• POP de Verificação do Peso do Recém-nascido. 
• POP de Consulta de Enfermagem no Aleitamento Materno. 
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8. Figuras e Anexos 
 
Anexo 1 – Quadro de valores de referência para sinais vitais 

 
SINAIS VITAIS VALORES DE REFERÊNCIA 

Frequência cardíaca 120 - 160 bpm 
Frequência respiratória 40 - 60 irpm  
Temperatura Axilar 36,5 – 37,5º C 
   Fonte: TAMEZ, 2009                                                                                 
 
 
Anexo 2 – Quadro de valores de referência para mensuração de perímetros no RN 
 

PERÍMETROS VALORES DE REFERÊNCIA 
Perímetro Cefálico 33 – 35 cm 
Perímetro Torácico 30 – 33 cm 
Perímetro Abdominal 28 – 31 cm 
   Fonte: HOCKENBERRY, 2011 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


