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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

POP N° 68 
 

Título: Atribuições dos Técnicos de 

Enfermagem do Alojamento Conjunto  

Área de Aplicação: Materno-infantil 

Setor: Alojamento Conjunto 

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro 

Responsável pela execução do POP Técnico de Enfermagem 

 

1. Definição 
 

 É a descrição das atividades realizadas pelos técnicos de enfermagem durante o plantão no 

Alojamento Conjunto. 

 

 

2. Finalidade 
 

 Uniformizar e informar as atribuições e rotinas dos técnicos de enfermagem do Alojamento 

Conjunto, durante seu turno de trabalho. 

 

 
3. Indicações e Contraindicações 
 

      INDICAÇÃO: 

 Indicado a todos os técnicos de enfermagem do Alojamento Conjunto. 

 

      CONTRAINDICAÇÃO: 

 Não se aplica. 

 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

 Impressos de enfermagem.  

 Caneta. 

 

 

5. Descrição do Procedimento 
 

 Participar da passagem de plantão por enfermaria, no posto de enfermagem, diariamente, 

pontualmente e uniformizado. 

 Observar e executar a escala diária de serviço. 

 Orientar e encaminhar as puérperas junto com seus bebês até o posto de cuidados dos recém-

nascidos para pesagem. 

 Proceder à pesagem dos recém-nascidos (ver POP de Verificação do Peso do Recém-

nascido). 

 Prestar assistência integral às clientes e recém-nascidos de acordo com as prescrições 
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médicas e de enfermagem. 

 Orientar e incentivar o aleitamento materno, observando as contraindicações (ver POP de 

Amamentação). 

 Estimular alimentação antes de encaminhar às clientes ao banho de aspersão. 

 Encaminhar e/ou auxiliar as clientes na higiene pessoal e do recém-nascido. 

 Estimular e incentivar a prática do banho de ofurô nas enfermarias. 

 Realizar banho no leito em clientes acamadas. 

 Auxiliar clientes dependentes durante a alimentação. 

 Fazer o registro diário das clientes e recém-nascidos em impresso próprio. 

 Verificar e registrar sinais vitais em impresso próprio. 

 Realizar o preparo e administração de medicamentos conforme prescrição médica (ver POP 

de Administração de Medicamentos por via Intramuscular em Adultos; POP de 

Administração de medicamentos por via subcutânea em Adultos; POP de Preparo e 

Administração de Medicamentos por via Oral em Adultos; POP de Administração de 

Medicamentos por via Intramuscular em Recém-nascidos; POP de Preparo de Soluções 

Parenterais; POP de Administração de Medicamentos por Via Endovenosa; POP de 
Administração de medicamentos por Via Subcutânea em Recém-nascidos; POP de  
Administração de Medicamentos por via Ocular em Recém-Nascidos; POP de Preparo de 

medicamentos Orais e Oculares para Recém-Nascidos; POP de Administração de 

Medicamentos por Via Oral em Recém-Nascidos; Administração de Medicamentos por Via 

Retal). 

 Admitir clientes (ver POP de Admissão de puérpera no pós-parto vaginal; POP de Admissão 

de puérpera no pós-parto cesárea; POP de Admissão de pacientes pós wintercuretagem; POP 

de Admissão de gestantes provenientes da emergência obstétrica e centro obstétrico) e 

recém-nascidos na unidade somente com prescrição médica (ver POP de Admissão do 

Recém-Nascido no Alojamento Conjunto). 

 Registrar admissão das clientes e recém-nascidos em impresso próprio, fazendo registro de 

forma clara e concisa, alertando a equipe sobre alergias, destacando a informação na 

prescrição. 

 Orientar as clientes quanto à rotina da unidade. 

 Auxiliar enfermeiro e/ou médico durante procedimentos técnicos (curativos, punções, 

sondagens). 

 Encaminhar clientes e recém-nascidos para exames internos e/ou externos, acompanhando a 

cliente nos exames externos e transferências. 

 Instalar e manipular bomba de infusão volumétrica. 

 Manter o posto de enfermagem organizado. 

 Fazer controle de temperatura da geladeira de medicações diariamente e registrar em 

impresso específico. 

 Auxiliar médico e/ou enfermeiro em casos de parada cardiorrespiratória. 

 Manter sala de procedimentos em ordem, com controle de material, higienização e troca dos 

mesmos conforme rotina. 

 Realizar e registrar punções venosas (Ver POP de Punção Venosa Periférica em Adultos). 

 Realizar e registrar troca de punção venosa periférica e de equipos conforme rotina da CCIH. 

 Participar dos cursos de atualização profissional promovidos pela divisão de ensino e pelo 

setor. 

 Informar ao enfermeiro plantonista as intercorrências durante o plantão. 

 Participar das reuniões gerais e/ou específicas da unidade. 
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 Informar a equipe da limpeza sobre a alta hospitalar para realização da desinfecção 

concorrente e terminal da unidade das clientes e recém-nascidos. 

 Manter o leito arrumado para internação. 

 Comunicar imediatamente a farmácia, a falta ou troca de medicações. 

 Coletar e encaminhar materiais para exames laboratoriais, sempre que solicitado pela equipe 

médica. 

 Protocolar os materiais para exame em livro de protocolo e solicitar a assinatura de 

recebimento. 

 Organizar e manter em ordem os prontuários com exames laboratoriais e de imagem, 

observando a ordem dos documentos conforme orientação do arquivo médico (ver Figura 1). 

 Guardar as prescrições e folhas antigas nos respectivos prontuários. 

 Registrar no prontuário as altas das clientes e dos recém-nascidos, informando a hora e quem 

acompanhou na saída do setor (ver POP de Alta hospitalar da puérpera e POP de Alta do 

recém-nascido no Alojamento Conjunto). 

 

        OBSERVAÇÕES: 

 

 Além de todas as informações pertinentes ao quadro da paciente, existem algumas 

informações de grande relevância e que devem ser registradas durante a passagem de plantão: 

recém-nascidos com controle de sinais vitais e glicemia, pacientes com prescrição de curvas 

de temperatura ou pressão arterial e prescrição de medicações específicas. 

 Deverá ser verificado os sinais vitais na admissão e de 6 em 6 horas nas primeiras 24 horas 

de todas as clientes e recém-nascido admitidos no setor. 

 De acordo com as normas da CCIH da Maternidade Escola a troca do local da punção venosa 

em adultos não deve ultrapassar 72 horas e a troca de equipo não deve ultrapassar 96 horas. 

 

 

6. Documentos de Referência  
 POP de Verificação do Peso do Recém-nascido. 

 POP de Amamentação. 

 POP de Administração de Medicamentos por Via Intramuscular em Adultos. 

 POP de Administração de Medicamentos por Via Subcutânea em Adultos. 

  POP de Preparo e Administração de Medicamentos por via Oral em Adultos.  

 POP de Administração de Medicamentos por via Intramuscular em Recém-nascidos. 

 POP de Preparo de Soluções Parenterais. 

 POP de Administração de Medicamentos por Via Endovenosa. 

 POP de Administração de medicamentos por Via Subcutânea em Recém-nascidos.  

 POP de Administração de Medicamentos por via Ocular em Recém-Nascidos. 

 POP de Preparo de medicamentos Orais e Oculares para Recém-Nascidos. 

 POP de Administração de Medicamentos por Via Oral em Recém-Nascidos. 

 POP de Administração de Medicamentos por Via Retal. 

 POP de Admissão de Puérpera no Pós-parto Vaginal. 

 POP de Admissão de Puérpera no Pós-parto Cesárea. 

 POP de Admissão de Pacientes pós Wintercuretagem. 

 POP de Admissão de Gestantes provenientes da Sala da Emergência Obstétrica e Centro 

Obstétrico. 
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 POP de Admissão do Recém-nascido no Alojamento Conjunto. 

 POP de Alta Hospitalar da Puérpera. 

 POP de Punção Venosa Periférica em Adultos. 

 POP de Alta do Recém-nascido no Alojamento Conjunto. 

 

 

7. Leitura Sugerida  
 

- BRASIL, Lei nº 7498, de 25 de julho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício 

da Enfermagem e dá outras providências. 165º da Independência e 98º da República. 

Brasília, 1986. 3 p. 

 

 

8. Figuras e Anexos 

Figura 1: Ordem da organização do prontuário  
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Fonte: impresso da instituição 

 


