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Cuidados de Rotina de Recém Nascidos
1- Paramentação:
Uso do avental: preferência de manga comprida.
i. Quando o RN é manuseado fora da incubadora;
ii. No ato de carregar, segurar ou amamentar o RN;
iii. Procedimentos cirúrgicos (aventais estéreis), incluindo inserção de
cateteres vasculares.
Luvas, máscaras e gorros não necessitam ser usados rotineiramente,
mas somente conforme as precauções padrão, realização de alguns
procedimentos de risco e as demais normas de isolamento.

2- Coto umbilical:
Curativo diário: seco com álcool 70%.
3- Pele:
Recomenda-se aguardar a estabilização da temperatura para então
proceder à limpeza e o banho do RN para remoção do sangue e/ou mecônio,
nessa ocasião é aconselhado o uso de luvas pelo risco de transmissão de vírus
veiculado através do sangue.
4- Olho:
Profilaxia: prevenção da oftalmia gonocócica: solução de nitrato de prata a
1% (uma gota) no saco conjuntival inferior.

5- Mãe Infectada:
A mãe portadora de doença infecto-contagiosa deve ser separada do RN
até o término da contagiosidade; (Tb Pulmonar, Varicela, Lesões extensas) a
amamentação é contra-indicada; (HIV+, abscesso mamário, herpes simples ao
redor do mamilo).

6- Isolamento do RN
De acordo com o CDC, não é necessário isolamento em sala especial se
algumas medidas forem tomadas:
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ii.
iii.
iv.

Número adequado de funcionários (equipe de saúde);
Distância de 1,5 m entre os berços do RN;
Número suficiente de pias;
Conscientização do Staff para importância dessas medidas.

O estabelecimento de uma sala especial de isolamento depende do nº de
RN colonizado ou infectado, dos cuidados requeridos, das manifestações
clínicas, do tipo de infecção (viral, bacteriana) do modo de transmissão.
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