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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

POP N° 70 

 

Título: Banho Humanizado do Recém-nascido  
Área de Aplicação: Neonatologia 

Setor: UTI Neonatal; Unidade de 

Cuidados Intermediários 

Responsável pela prescrição do POP  Enfermeiro 

Responsável pela execução do POP Técnico de Enfermagem 

 

1. Definição 
 

 É uma técnica de imersão do recém-nascido enrolado em cueiro no balde para ofurô ou na 

pia/banheira, em temperatura ideal. 

 

 

2. Finalidade  

 

 Remover a sujidade (sangue, medicamentos, dieta) que se encontram sobre a pele do 

recém-nascido. 

 Estimular a circulação geral da pele. 

 Promover sensação de conforto e bem-estar. 

 Reduzir a perda de calor e desestabilização térmica promovida pelo banho. 

 

 

3. Indicações e Contraindicações  
       

      INDICAÇÕES: 

 Para todos os recém-nascidos com peso > 1.700g. 

  

      CONTRAINDICAÇÕES: 

 Prematuros com peso inferior a 1.700g. 

 Recém-nascidos instáveis hemodinamicamente. 

 Recém-nascidos com acesso venoso periférico ou profundo. 

 Recém-nascidos em ventilação mecânica. 

 Recém-nascidos com menos de 6 horas de vida. 

 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

 Pia/Banheira ou balde para ofurô. 

 Água morna (em torno de 37ºC). 

 Algodão. 

 Sabonete líquido neutro. 

 2 Cueiros. 
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 Luvas de procedimento. 

 Fralda descartável. 

 

 

5. Descrição do Procedimento 
 

 Desligar previamente o ar condicionado da unidade. 

 Encher a banheira com água morna. 

 Verificar a temperatura da água com o dorso da mão. 

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

 Despir o RN (se este estiver no berço) e enrolá-lo no cueiro. 

 Expor a região perineal retirando a fralda. 

 Realizar a higiene desta região com algodão úmido, caso fezes estejam presentes. 

 Proceder lentamente à imersão do RN enrolado e contido, até que o mesmo se acostume 

com a temperatura da água. 

 Iniciar a abertura do cueiro por partes. 

 Retirar o cueiro e proceder à higienização da face e couro cabeludo passando para o tronco 

e membros, região genital e perianal, utilizando sabão neutro e as bolas de algodão. 

 Retirar o RN da banheira e enrolar no cueiro seco, levando-o de volta para o leito. 

 Proceder à secagem com movimentos suaves. 

 Realizar limpeza do coto umbilical com álcool a 70 % e colocar a fralda. 

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

 Devolver a banheira para a bancada onde deverá ser feita a desinfecção da mesma pelas 

funcionárias da limpeza. 

 Registrar o procedimento. 

 

      OBSERVAÇÕES: 

 

 O momento em que antecede o banho é oportuno para realização do exame do RN, visto 

que se encontra despido. 

 O sabonete neutro deve ser líquido e individual. 

 É importante envolver a mãe no cuidado e sempre que presente estimulá-la a realizar o 

banho. 

 A higiene oral deve ser realizada 4 vezes ao dia com gaze e água destilada. 
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8. Figuras e Anexos 

Não se aplica 


