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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

POP N° 84 
 

Título: Exame Físico da Puérpera Internada 

no Alojamento conjunto 

Área de Aplicação: Obstetrícia 

Setor: Alojamento Conjunto 

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro 

Responsável pela execução do POP Enfermeiro 

 

1. Definição 
 

 É o conjunto de técnicas e manobras com o intuito de detectar anormalidades na puérpera.  

 

 

2. Finalidade  
 

 Realizar intervenções necessárias. 

 Prevenir o agravamento do estado da puérpera. 

 Planejar a assistência de enfermagem. 

 

 

3. Indicações e Contraindicações  
 

INDICAÇÃO: 

 Toda puérpera internada no Alojamento Conjunto. 

 

CONTRAINDICAÇÃO: 

 Não se Aplica. 

 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

 Impressos de enfermagem. 

 Caneta. 

 Estetoscópio. 

 Fita métrica. 

 Aparelho de pressão arterial. 

 Termômetro. 

 Relógio. 

 Luvas de procedimento. 

 

 

5. Descrição do Procedimento 
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 Realizar a higienização das mãos (Ver POP de Higienização das Mãos). 

 Apresentar-se a puérpera e explicar procedimento. 

 Avaliar o nível de consciência e lucidez. 

 Verificar queixas álgicas, contratilidade uterina, perdas transvaginais e eliminações vesico-

intestinais. 

 Verificar o peso e da altura (Ver POP de Verificação de Peso e Altura em Adultos). 

 Verificar a pressão arterial (Ver POP de Verificação da Pressão Arterial em Adultos). 

 Inspecionar pele e mucosas. 

 Palpar tireóide e de todo o pescoço, região cervical e axilar. 

 Examinar as mamas. 

 Realizar ausculta cardiopulmonar. 

 Verificar a freqüência cardíaca (Ver POP de Verificação de Pulso Radial em Adultos). 

 Avaliar a ferida operatória. 

 Medir a altura uterina. 

 Avaliar lóquios. 

 Inspecionar genitais externos. 

 Examinar membros inferiores. 

 Pesquisar edema (face, tronco, membros). 

 Realizar a Higienização das mãos (ver POP de Higienização das Mãos). 

 Registrar o procedimento em impresso próprio. 

  

OBSERVAÇÕES: 

 

 Verificar se a puérpera é menor de 18 anos e portadoras de deficiência física e/ou mental e se 

estão com acompanhante. 

 Verificar o cartão pré-natal para identificação de informações importantes sobre a gestação. 

 Orientar sobre a amamentação e cuidados com as mamas durante o exame físico. 

 Promover um vínculo com a puérpera durante todo o exame físico. 

 Promover o vínculo da puérpera com o recém-nascido. 

 Confortar a mulher caso o recém nascido esteja na UTI neonatal ou for natimorto. 

 Exame das mamas: 

o Observar o tipo do mamilo: protuso, plano ou invertido.  

o Observar Alterações como: traumas mamilares (eritema, edema, fissuras, equimoses) 

ingurgitamento mamário, monilíase mamária, mastite e abcesso mamário.  

o Avaliar a presença de colostro e/ou leite maduro. 

 Mensuração da Altura Uterina: 

o O fundo de útero, que se encontrava à altura do epigástrico, desce a 16 ou até 14 cm de 

distância da reborda pubiana e apresenta-se firmemente contraído. A altura do fundo uterino 

diminui em média 0,7 cm por dia. Até o décimo dia, o útero é um órgão abdominal; depois, 

retorna a pelve. 

 Avaliar lóquios  

o Até o terceiro e quarto dia após o parto, os lóquios são sanguíneos. A partir daí, até o décimo 

dia, tornam-se serossanguinolentos de cor acastanhada. A quantidade eliminada 

individualmente é variável.  Acredita-se que o volume seja menor nas pacientes que 

amamentam, devido a maior contratilidade uterina, e maior após o parto cesáreo. O fluxo é 
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geralmente abundante quando ocorre retenção de fragmentos placentários, membranas 

ovulares e com lacerações genitais mais extensas. 

 

 

6. Documentos de Referência  
 

 Cartão do pré- natal. 

 POP de Higienização das Mãos. 
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8. Figuras e Anexos 

 

Não se aplica 


