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PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL PADRÃO 

POP N° 65 
 

Título: Cuidados de Enfermagem ao RN 

de Baixo Risco na Sala de Parto  

Área de Aplicação: Neonatologia 

Setor: Centro Obstétrico, Emergência 

Obstétrica 

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro 

Responsável pela execução do POP Equipe de Enfermagem 

 

1. Definição 

 

 São cuidados imediatos e mediatos de enfermagem prestados aos RNs nascidos em boas 

condições de vitabilidade.  

 

 

2. Finalidade 

 

 Ajudar a adaptação do recém-nascido da vida intra-uterina para a extra-uterina. 

 Promover o bem-estar do RN. 

 Detectar malformações. 

 

 

3. Indicações e Contraindicações    

 

INDICAÇÕES: 

 Para RNs que após o parto apresentem boas condições de vitalidade (Apgar maior ou igual a 

7). 

 

CONTRAINDICAÇÕES: 

 Não se aplica. 

 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

 UCE (unidade de calor radiante).  

 2 campos cirúrgicos aquecidos.  

 Estetoscópio neonatal. 

 Aspirador a vácuo c/ manômetro. 

 Fonte de Oxigênio c/ fluxômetro.  

 Adaptador para aspiração traqueal.  

 Reanimador c/ capacidade 250 ml e de 500 ml, dispositivos de segurança (válvula de 

escape) e reservatório de Oxigênio. 

 Máscaras faciais para RNs com tamanhos variados. 

 Sondas de aspiração nº 06, 08 e 10. 

 Balança para RN. 
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 Relógio com ponteiro de segundos. 

 Medicamentos (vitamina k, vacina anti-hepatite B, nitrato de prata a 1%). 

 Clampeador umbilical. 

 Tesoura estéril. 

 Impressos próprios. 

 

 

5. Descrição do Procedimento 
 

 Realizar higienização das mãos (Ver POP de Higienização das Mãos). 

 Calçar luvas estéreis (Ver POP de Colocação e Retirada de Luvas Estéreis). 

 Receber o RN com os campos estéreis. 

 Realizar o primeiro vínculo RN/Mãe/Familiar colocando o RN junto à mãe. 

 Retirar o excesso do líquido amniótico do RN. 

 Levar o RN para a sala de cuidados, nos casos de parto transvaginal e no caso de cesariana 

realizar os cuidados na sala cirúrgica. 

 Retirar o campo molhado.  

 Posicionar o RN em decúbito dorsal com leve extensão do pescoço para facilitar a entrada 

de ar. 

 Realizar aspiração cuidadosa das vias aéreas, caso necessário.  

 Registrar a frequência cardíaca, frequência respiratória, tônus muscular, irritabilidade reflexa 

e coloração – Índice de Apagar (ver Anexo 1). 

 Prender o cordão com o clampeador umbilical. 

 Cortar o cordão mais ou menos 1 cm acima do clampeador umbilical. 

 Colocar a pulseira de identificação no antebraço direito do RN. 

 Pesar o RN. 

 Envolver o RN em manta e levá-lo para a mãe. 

 Iniciar o aleitamento materno precoce na primeira meia hora de vida, caso não haja 

contraindicações.  

 Realizar exame físico do RN (ver POP de exame físico do neonato de baixo risco). 

 Realizar higienização do RN com gaze umidificada em água morna, removendo somente o 

excesso de sangue e mecônio. 

 Realizar antropometria do RN (perímetro cefálico e estatura). 

 Realizar a credeização (Ver POP de Credeização do Recém-nascido). 

 Aplicar vacina anti-hepatite B (ver POP Administração de Vacina Anti-Hepatite B no 

recém-nascido). 

 Aplicar vitamina K (ver POP administração de vitamina K no recém-nascido). 

 Vestir o RN. 

 Levar o RN para ficar junto à mãe já no Centro Obstétrico, nos casos de parto transvaginal, 

caso a mãe tenha condições e seja seu desejo. Nas cesarianas colocá-los na UCR, dentro das 

salas cirúrgicas até o termino do procedimento. 

 Registrar os cuidados na caderneta de vacina e no boletim de enfermagem de parto 

transvaginal ou boletim de enfermagem nos procedimentos cirúrgicos. 

 

OBSERVAÇÕES:  
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 Nos cuidados ao RN nas salas cirúrgicas o profissional deverá está paramentado com luvas 

estéreis e máscara. 

 A aspiração deverá ser realizada somente se houver indicação. Ao efetuar aspiração das vias 

aéreas do RN deve-se começar pela boca, para evitar aspiração de secreções da traquéia e 

pulmões, evitando também o reflexo vagal e como consequência a bradicardia.  

 A estimulação tátil nas costas pode ser realizada caso o RN tenha dificuldade de respirar. 

 Uma nota de Apgar entre 8 e 10, significa que o bebê nasceu em ótimas condições. Uma 

nota 7 significa que o bebê teve uma dificuldade leve. De 4 a 6, traduz uma dificuldade de 

grau moderado, e de 0 a 3 uma dificuldade de ordem grave (ver Anexo 1). 

 O clampeamento do cordão deverá ficar aproximadamente 3 cm acima da inserção do 

cordão da parede abdominal. 

 Nos casos de contraindicação do aleitamento materno realizar vínculo RN/Mãe/Familiar. 

 O primeiro banho do RN deve acontecer no alojamento conjunto após sua adaptação 

extrauterina. Somente nos casos de mães expostas doenças infectocontagiosas com HIV tais 

como hepatite B, C ou com mecônio espesso o banho deverá acontecer imediatamente após 

o nascimento do RN. 

 A higienização do RN no centro obstétrico só deverá ser realizada se houver necessidade, e 

deverá ser feita com o RN sob calor radiante. 
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8. Figuras e Anexos 
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Anexo 1 – Escala de Apgar 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2009. 

 

 

 

 

 

Pontos 0 1 2 

Frequência cardíaca Ausente <100/minuto >100/minuto 

Respiração Ausente Fraca, irregular Forte/Choro  

Tônus muscular Flácido  Flexão de pernas e braços Movimento ativo/Boa flexão 

Cor Cianótico/Pálido Cianose de extremidades Rosado 

Irritabilidade Reflexa Ausente Algum movimento Espirros/Choro 


