
Atendimento ao 
RN normal ou com 
co-morbidades

Ações

Linha de Cuidado do RN 

Atenção Básica e Atenção Especializada: Realização de pré-natal de médio/alto risco
conforme diretrizes da Linha de Cuidado da Gestante e Puérpera

Centro Obstétrico

Público alvo: RN normais ou com co-morbidades

Antes do nascimento:
• Anamnese com dados mater-
nos e gestacionais e classifica-
ção de risco para a detecção 
antecipada de situações que 
podem auxiliar na recepção e 
assistência do RN
• Identificar co-morbidades 
maternas e/ou do RN para o 
contato pele a pele logo após o 
nascimento

Após o parto:
• Identificação do RN
• Medidas visando controle 
térmico
• Encaminhamento para proce-
dimentos de recepção do RN 
ou para o contato pele a pele 
de acordo com o quadro clínico 
(avaliação da vitalidade)

RN NORMAL: 
• Contato pele a pele imediata-
mente após o nascimento por 
pelo menos uma hora e iniciar o 
apoio ao aleitamento materno
• Exame físico sumário e avalia-
ção do índice de Apgar
• Verificação da capacidade de 
sucção
• Medidas antropométricas (PC, 
peso e comprimento)
• Determinação da idade gesta-
cional (Capurro, N. Ballard) (4)
• Credê ocular e vitamina K
• Imunização (vacina da hepatite 
B ou imunoglobulina de acordo 
com o caso) (13)
• Preenchimento de dados neo-
natais referentes ao nascimento 
em formulário específico e na 
caderneta de saúde do RN
• Notificação no SINASC e elabo-
ração da DNV (17)
• Permanência em berço aqueci-
do, berço comum ou com a mãe 
até o momento de transferência 
para o alojamento conjunto.

RN DE RISCO:
• Situações de risco:

Atividades

Os serviços de Atenção Obsté-
trica e Neonatal de referência 
devem dispor ou garantir o 
acesso em tempo integral aos 
seguintes serviços assistenciais, 
diagnósticos e terapêuticos: 
laboratório clínico e de anatomia 
patológica; serviço de ultrasso-
nografia incluindo dopplerfluxo-
metria, serviço de ecocardiogra-
fia; assistência hemoterápica e 
agência transfusional que realiza 
acima de 60 transfusões/mês; 
assistência clínica e cirúrgica ge-
ral, endocrinológica, cardiológica, 
nefrológica, neurológica; UTI e 
Banco de Leite.

Apoio diagnóstico e terapêutico

Infraestrutura física:
• Considerar a Resolução nº 50 
– 21/02/2002 da ANVISA que 
aprova o Regulamento Técnico 
destinado ao planejamento, pro-
gramação, elaboração, avaliação 
e aprovação de projetos físicos 
de estabelecimentos assisten-
ciais de saúde, conjuntamente 
com todas as outras prescrições 
pertinentes estabelecidas em 
códigos, leis, decretos, portarias 
e normas federais, estaduais e 
municipais, considerando sem-
pre a prescrição mais exigente

Recursos humanos:
• Médicos ginecologistas-obs-
tetras, pediatra/neonatologista, 
anestesista, enfermeiro, técnico 
de enfermagem.
• Educação permanente e conti-
nuada para toda a equipe

Materiais: 
• Equipamentos para atendi-
mento da mãe: estetoscópio, 
esfigmomanômetro, estetos-
cópio de Pinard, detector fetal, 
amnioscópio, cardiotocógrafo, 
instrumental para parto normal 
e parto vaginal operatório, 
incluindo fórceps, Kjeeland e 
Piper, tamanhos variados e 
vácuo extrator, bisturi elétrico, 
instrumental para histerectomia, 
material anestésico, oxímetro 
de pulso, bomba de infusão, 
monitor cardíaco, aspirador, 
mesa para parto cirúrgico, foco 
cirúrgico, material de emergên-
cia para reanimação
• Equipamentos para atendimen-
to imediato do RN: Clampea-
dor de cordão, material para 
identificação da mãe e do bebê, 
balança de RN, estetoscópio, 
oxímetro de pulso, mesa de 
três faces com fonte de calor 
radiante, máscaras faciais para 
RN, material para aspiração, ven-
tilação, intubação, cateterismo 

Recursos

1 — RN com necessidades de 
reanimação neonatal (3) se-
gundo os critérios do Programa 
de Reanimação da Sociedade 
Brasileira de Pediatria
2 - RN com necessidade de cui-
dados especiais ao nascimento 
decorrentes de prematuridade 
e/ou outras co-morbidades 
detectadas previamente ou após 
o nascimento (25,26).

• Para as situações 1 e 2 após 
a estabilização clínica, executar 
os mesmos cuidados do RN 
normal e avaliar a possibilidade 
ou não de contato pele a pele 
e encaminhar para UTIN/UCIN 
(9) (10)

umbilical, drenagem torácica e 
abdominal, plástico protetor para 
evitar perda de calor.

Medicamentos (27)

Atendimento em 
alojamento conjun-
to ao RN normal 
proveniente do 
centro obstétrico 
ou de unidade de 
internação neona-
tal em alojamento 
conjunto

Alojamento conjunto

• Acolhimento da mãe e RN em 
alojamento conjunto
• Avaliação clínica inicial e 
verificação se o caso se encaixa 
nos critérios estabelecidos 
para internação no alojamento 
conjunto
• Identificação de riscos clínicos 
ou sociais
• Elaboração do projeto terapêu-
tico multiprofissional (8)
• Acompanhamento das mama-
das por profissionais da equipe 
capacitados (12)
• Orientação à puérpera dos 
cuidados com o RN (banho, 
cuidados com o coto umbilical, 
vestuário)
• Monitoramento do RN incluin-
do dados vitais, controle de peso 
controle de glicemia para RN PIG 
e GIG (risco de hiperinsulinismo)
• Realização de exame físico 
detalhado com 12/24 horas de 
vida constituído de avaliação 
geral, avaliação nutricional, si-
nais vitais, estado geral e exame 
físico específico (2)
• Reavaliação do exame físico 
diariamente do RN até alta hos-
pitalar ou com maior freqüência, 
se necessário.
• Vacinação BCG-ID se disponível 
na unidade (13)
• Solicitação de exames comple-
mentares se necessário (28)
• Realização da triagem neonatal 
(19)
• Preenchimento da caderneta 
do RN

Os serviços de Atenção Obstétri-
ca e Neonatal, independente da 
sua complexidade devem dispor 
ou garantir o acesso em tempo 
integral aos seguintes serviços 
assistenciais, diagnósticos e 
terapêuticos: laboratório clínico 
(28) e de anatomia patológica; 
serviço de ultrassonografia 
incluindo dopplerfluxometria, 
serviço de ecocardiografia; 
assistência hemoterápica e 
agência transfusional que realiza 
acima de 60 transfusões/mês; 
assistência clínica e cirúrgica ge-
ral, endocrinológica, cardiológica, 
nefrológica, neurológica; UTI e 
Banco de Leite.

Infraestrutura física:
• Considerar a Resolução nº 50 
— 21/02/2002 da ANVISA que 
aprova o Regulamento Técnico 
destinado ao planejamento, pro-
gramação, elaboração, avaliação 
e aprovação de projetos físicos 
de estabelecimentos assisten-
ciais de saúde, conjuntamente 
com todas as outras prescrições 
pertinentes estabelecidas em 
códigos, leis, decretos, portarias 
e normas federais, estaduais e 
municipais, considerando sem-
pre a prescrição mais exigente.

Recursos humanos: 
• Presença de equipe multiprofis-
sional dimensionada de acordo 
com o número de leitos e capa-
citada para o atendimento da 
puérpera e do RN de baixo risco
• Educação permanente e conti-
nuada para toda a equipe.

Materiais:
• Equipamentos básicos para 
o atendimento da mãe e do 
bebê de baixa complexidade, 
bandeja com termômetro, 
material de higiene e curati-
vo umbilical individualizado, 
estetoscópios, balança para 
RN, régua antropométrica e fita 
métrica, aparelho de fototerapia, 
oftalmoscópio, aspirador com 
manômetro e oxigênio em cada 
quarto, glicosímetro, camas 
hospitalares e berços que propi-
ciem a implantação do método 



• Registro civil sempre que 
possível
• Alta hospitalar entre 48 e 72 
horas
• Agendamento da primeira 
consulta na UBS sempre que 
possível ou orientação da mãe 
para que compareça à UBS logo 
após a alta (17)
• Agendamento de consultas em 
ambulatório de especialidades 
quando indicado (17,22)
• Comunicação de alta para a Se-
cretaria de Saúde do município 
de origem da mãe. (17)

canguru, materiais e equipamen-
tos básicos para o atendimento 
de enfermagem, carrinho de 
emergência completo.

• Medicamentos (27)

Atendimento do 
RN proveniente do 
Centro Obstétrico, 
alojamento con-
junto, internação 
externa ou reinter-
nação em UTIN/
UCIN

Atendimento do 
RN proveniente do 
Centro Obstétrico, 
alojamento con-
junto, internação 
externa ou reinter-
nação em UTIN/
UCIN

Unidade de terapia intensiva neonatal de acordo com a portaria do Ministério da Saúde,
nº 930, de 10 de maio de 2012, tipos II e III  

UTIN/ UCIN (9, 10)

Admissão do paciente na unida-
de de internação neonatal:

• Registro do RN dentro do 
hospital
• Avaliação do RN e de acordo 
com a gravidade do caso (25, 
26) e seu peso, determinação 
do tipo de acomodação, se 
UTIN tipo II ou III, ou UCIN Co 
(Convencional), ou UCIN Ca 
(Canguru).
• Comunicar a equipe de enfer-
magem responsável para que 
seja providenciado o tipo de leito 
(berço comum, incubadora, ber-
ço aquecido ou sistema canguru 
para mãe e filho) compatível 
com o paciente.
• Preenchimento da AIH e aber-
tura do prontuário
• Verificação dos dados neona-
tais em formulário inicialmente 
preenchido pelo Centro Obstétri-
co ou preencher a ficha no caso 
de RN externos ou reinternação, 
com os dados de história mater-
na e de parto.
• Higienização das mãos antes e 
após os exames de cada crian-
ça, com utilização de luvas no 
caso de precaução de contato.
• Avaliação clínica completa com 
exame físico e neurológico (2), 
documentado no prontuário ou 
formulário próprio da unidade.
• Verificação da disponibilidade 
de materiais e equipamentos 
necessários para a avaliação 
médica
• Elaboração do plano terapêuti-
co multidisciplinar (8) de acordo 

A UTIN/UCIN deve garantir o 
acesso aos seguintes serviços 
e exames à beira do leito pres-
tados por meios próprios ou por 
serviços terceirados:

• Assistência nutricional; terapia 
nutricional enteral e parenteral; 
assistência farmacêutica; assis-
tência psicológica; assistência 
clínica nas seguintes espe-
cialidades médicas: vascular 
e cardiovascular, neurológica, 
ortopédica, urológica, gas-
troenterológica, nefrológica, 
incluindo diálise, hematológica, 
hemoterápica, oftalmológica, 
otorrinolaringológica, endocri-
nológica, infectologia, cirurgia 
pediátrica; serviço de laboratório 
clínico (28), incluindo microbio-
logia e hemogasometria por 
24 horas; serviço de radiologia 
convencional/móvel; serviço de 
ultrassonografia portátil; serviço 
de endoscopia digestiva alta e 
baixa; serviço de fibrobroncos-
copia; serviço de diagnóstico 
e notificação compulsória de 
morte encefálica; serviço de 
eletroencefalografia;
                                                                                                   
Deve ainda ser garantido o 
acesso no próprio estabeleci-
mento hospitalar ou em outro 
com acesso formalizado aos 
seguintes serviços de diag-
nóstico e terapêutico: cirurgia 
cardiovascular; cirurgia vascular; 
cirurgia ortopédica; cirurgia 
urológica; ressonância magnéti-
ca; tomografia computadoriza-

Infraestrutura física:
• Considerar a Resolução nº 50 
– 21/02/2002 da ANVISA que 
aprova o Regulamento Técnico 
destinado ao planejamento, pro-
gramação, elaboração, avaliação 
e aprovação de projetos físicos 
de estabelecimentos assisten-
ciais de saúde, conjuntamente 
com todas as outras prescrições 
pertinentes estabelecidas em 
códigos, leis, decretos, portarias 
e normas federais, estaduais e 
municipais, considerando sem-
pre a prescrição mais exigente.

Recursos humanos (portaria nº 
930, 10/05/12 — MS)
• Recursos humanos para UTIN 
tipo II: um médico habilitado em 
neonatologia/pediatra responsá-
vel, um neonatologista/pediatra 
com jornada horizontal para 
cada 10 leitos ou fração, um ne-
onatologista/pediatra plantonis-
ta para cada 10 leitos ou fração 
em cada turno, um enfermeiro 
coordenador com jornada hori-
zontal de 8 h/dia com habilita-
ção em neonatologia/terapia 
intensiva neonatal ou pediátrica, 
um enfermeiro assistencial para 
cada 10 leitos ou fração por tur-
no, um fisioterapeuta exclusivo 
para cada 10 leitos ou fração 
por turno, um fisioterapeuta co-
ordenador com especialização 
em pediatria/neonatologia com 
jornada horizontal de 8h/dia, em 
cada turno, um fonoaudiólogo 
disponível para a unidade, um 
funcionário exclusivo para a 

com as hipóteses diagnósticas, 
solicitação de exames subsi-
diários (28), de acordo com os 
protocolos assistenciais do 
serviço.
• Prescrição médica em folha 
própria de acordo com o plano 
terapêutico, contendo o tipo de 
acomodação (UTIN/UCIN), tipo 
de leito, tipo de monitorização 
(oxímetro de pulso, monitor 
cardíaco, monitor de PA), uso de 
sonda para alimentação (SOG, 
SNG,SNJ,gastrostomia, etc), tipo 
de assistência respiratória
• Prescrição de jejum ou dieta de 
acordo com o caso: especificar 
o tipo de leite e o volume, ano-
tando o aporte total oferecido 
por dia e as calorias
• Prescrever se necessário, o 
soro/NPP, anotando o volume 
e a taxa de infusão de glicose 
(TIG), aporte oferecido de eletró-
litos, concentração de glicose
• Garantir o acesso venoso (veia 
umbilical/PICC/venóclise)
• Medicações via oral, endove-
nosas e intramusculares devem 
ter a dose e o dia de tratamento 
descrito ao lado (27)
• Controle da fita glicêmica para 
os pacientes de risco e que este-
jam em soluções endovenosas
• Controle de diurese, densidade 
urinária e glicosúria
• Controle de PA e peso com fre-
qüência de acordo com o caso
• Verificação da necessidade de 
fisioterapia ou fonoaudiologia
• Após estabilização do paciente, 
o médico deverá realizar o aco-
lhimento da família com infor-
mações sobre o estado clínico, 
dispositivos e planejamento de 
atendimento da criança (31)

Avaliação clínica periódica de 
acordo com o caso e reavaliação 
do plano terapêutico sempre que 
necessário (8)

Garantia da presença da mãe e 
familiares (após triagem) duran-
te todo o período de internação 
com as devidas informações e 
orientações (31)

Atualização da vacinação e 
realização da triagem neonatal 
se necessário (13,19)

Instauração de cuidados paliati-

da;anatomia patológica; agência 
transfusional 24 horas; banco 
de leite, assistência clínica de 
genética

limpeza a cada turno.

• Recursos humanos para UTIN 
tipo III
Além do descrito para UTIN tipo 
II, no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) dos plantonistas devem 
ter certificado de habilitação 
em Neonatologia ou Título de 
Medicina Intensiva Pediátrica; 
- enfermeiro coordenador com 
título de especialização em te-
rapia intensiva/terapia intensiva 
neonatal ou no mínimo 5 (cinco) 
anos de experiência profissional 
comprovada de atuação na área;  
1 (um) enfermeiro plantonista 
assistencial por turno, exclusivo 
da unidade, para cada 5 (cinco) 
leitos ou fração; coordenador de 
fisioterapia com título de espe-
cialização em terapia intensiva 
pediátrica ou neonatal ou em 
outra especialidade relacionada 
à assistência ao paciente grave;

• Recursos humanos para UCIN: 
um médico responsável técnico 
habilitado em neonatologia/, 
um médico preferencialmente 
habilitado em neonatologia/
pediatria com jornada horizontal 
para cada 15 leitos ou fração em 
cada turno, um neonatologista/
pediatra plantonista para cada 
15 leitos ou fração em cada 
turno, um enfermeiro coordena-
dor preferencialmente habilitado 
em neonatologia, um enfermeiro 
assistencial para cada 15 leitos 
ou fração em cada turno, um 
técnico de enfermagem para 
cada 5 leitos em cada turno, 
um fisioterapeuta para cada 15 
leitos ou fração em cada turno, 
um fonoaudiólogo disponível 
para a unidade, um funcionário 
responsável pela limpeza em 
cada turno 
• Educação permanente e conti-
nuada para toda a equipe

Materiais: 
• Equipamentos necessários na 
UTIN tipo II: material e equipa-
mento para reanimação, monitor 
contínuo de beira de leito (FC, 
cardioscopia, oximetria de 
pulso e pressão não invasiva, 
FR e temperatura, ventilador 
pulmonar mecânico micropro-
cessado, ventilador pulmonar 
específico para transporte, 



vos, se necessário

Planejamento multiprofissional 
da alta da unidade considerando 
o conceito de cuidados pro-
gressivos. Em RN internados na 
UCIN convencional, considerar a 
possibilidade de UCIN canguru 
(11, 31)

Preenchimento do prontuário e 
do relatório de encaminhamento 
no caso de transferência para 
outra unidade de internação (17) 
o e acompanhamento do trans-
porte do RN (24) se necessário

Elaboração de relatório de alta, 
preenchimento da caderneta do 
RN e agendamento de consulta 
na UBS/Ambulatório de Follow 
up  (7, 22) no caso de alta 
hospitalar

equipamento para infusão 
contínua e controlada de fluídos, 
conjunto de nebulização, em 
máscara, conjunto padronizado 
de beira de leito (estetoscópio, 
estadiômetro ou fita métrica, 
ressuscitador manual tipo balão 
auto-inflável com máscara e 
reservatório, bandejas com 
material para todos os procedi-
mentos segundo protocolo da 
unidade, eletrocardiógrafo por-
tátil, materiais e equipamentos 
para monitorização de pressão 
arterial invasiva, oftalmoscópio 
e otoscópio, material para glice-
mia capilar, , pontos de oxigênio 
e ar comprimido com valvular 
reguladoras de pressão e pontos 
de vácuo, equipamento para 
ventilação pulmonar não invasi-
va, materiais de interface facial 
para ventilação pulmonar não 
invasiva, fototerapia, capacete/
capuz e tenda para oxigeniotera-
pia, incubadora de parede dupla, 
incubadora para transporte 
completa, com monitorização 
contínua, suporte para equipa-
mento de infusão controlada de 
fluídos, cilindro transportável de 
oxigênio, balança eletrônica, pol-
tronas removíveis, refrigerador 
para medicamentos, materiais 
para aspiração traqueal aberto 
e fechado

• Equipamentos necessários 
para a UTIN tipo III
Além do descrito para a UTIN 
tipo II, bombas de infusão: 4 
(quatro) por leito ou fração; e 
ventilador mecânico micropro-
cessado: 1 (um) para cada leito.

• Equipamentos necessários na 
UCIN: berço de calor radiante, 
incubadoras simples, berços de 
acrílico, monitor multiparâme-
tros – 1 para cada 5 leitos, res-
suscitador manual, capacetes/
capuz para oxigênio, termôme-
tros, estetoscópios individuais, 
esfigmomanômetro, otoscópio 
e oftalmoscópio, material e 
equipamento para reanimação, 
conjunto de nebulizador e más-
cara, aspirador portátil, bomba 
de infusão, aparelhos de fotote-
rapia, balança eletrônica, nega-
toscópio, relógios e calendários 
de parede, poltronas removíveis 
impermeáveis. Se a unidade 

não fizer parte de uma unidade 
com UTIN, deverá também 
contar com: ventilador pulmonar 
micro-processado, bandejas 
para procedimentos segundo 
protocolos da unidade, incuba-
dora de transporte com oxigênio 
e ar comprimido, equipamento 
para ventilação pulmonar não 
invasiva, materiais de interface 
facial para ventilação pulmonar 
não invasiva.

• A UCINCa somente funcionará 
em unidade hospitalar que conte 
com UCINCo

• Medicamentos (27)

Atendimento do 
RN na UBS, pós 
alta  hospitalar 
com ou sem 
acompanhamento 
paralelo na aten-
ção especializada 
(22) 

Atenção básica

Busca ativa através de visita 
domiciliar (17) ou acolhimento 
na UBS na primeira semana de 
vida (para os RN de risco, esse 
contato deverá ocorrer até o 3º 
dia após a alta)
• Apresentação da equipe de 
saúde para estabelecimento 
de vínculo das famílias com os 
serviços de saúde
• Avaliação dos relatórios de alta 
da mãe e do RN e das informa-
ções contidas na caderneta do 
RN
• Avaliação das condições gerais 
do RN
• Observação das relações fami-
liares e identificação de riscos e 
sinais de depressão puerperal 
• Suporte emocional e estímulo 
ao desenvolvimento da parentali-
dade
• Identificação de vulnerabilida-
des sócio-econômicas 
• Orientações sobre higiene, 
cuidados com o coto umbilical e 
outros cuidados necessários, de 
acordo com o caso.
• Verificação da técnica de 
amamentação e estímulo ao 
aleitamento materno exclusivo 
até o 6º mês de vida (12)
• Orientações aos pais para pre-
venção de acidentes e identifica-
ção de sinais de perigo à saúde 
da criança (5, 20)
• Agendamento da primeira 
consulta médica na UBS ainda 
na primeira semana de vida (ex-
ceto nos casos onde o médico 

A UBS deve dispor ou garantir o 
acesso a serviços de laboratório 
clínico e exames de imagem 
ambulatoriais de baixa comple-
xidade (28). Na necessidade de 
serviços de apoio diagnostico 
ou terapêutico mais complexo 
ou urgente, o RN deverá ser 
encaminhado para o serviço de 
urgência/emergência ou para 
internação hospitalar.

Infraestrutura física:
• Considerar a Resolução nº 50 
— 21/02/2002 da ANVISA que 
aprova o Regulamento Técnico 
destinado ao planejamento, pro-
gramação, elaboração, avaliação 
e aprovação de projetos físicos 
de estabelecimentos assisten-
ciais de saúde, conjuntamente 
com todas as outras prescrições 
pertinentes estabelecidas em 
códigos, leis, decretos, portarias 
e normas federais, estaduais e 
municipais, considerando sem-
pre a prescrição mais exigente.

Recursos humanos: 
• Equipe técnica básica consti-
tuída minimamente de médico 
pediatra ou médico de família, 
enfermeiro e técnicos de enfer-
magem e agentes comunitários 
de saúde, no caso de ESF. Equi-
pe preferencialmente ampliada 
pela presença de suporte mul-
tiprofissional local, que possa 
atender a demandas específicas 
de acordo com cada caso e 
dimensionadas de acordo com 
a cobertura esperada para cada 
unidade.
• Na falta da equipe ampliada, 
considerar a possibilidade de 
matriciamento pela atenção 
especializada, qualificando e 
ampliando a resolutividade da 
equipe da UBS.
• Educação permanente e conti-
nuada para toda a equipe



está presente na visita e realiza 
a avaliação clínica completa. 
Nesse caso, o agendamento da 
primeira consulta na UBS será 
feito a critério médico)

Primeira consulta na UBS até 
o 7º dia de vida ou pós-alta no 
caso de RN de risco que perma-
neceram internados:

• Avaliação do relatório de alta, 
da caderneta do RN e das obser-
vações na visita domiciliar ou no 
acolhimento inicial.
• Medidas antropométricas
• Anamnese, exame físico com-
pleto inclusive com exame neu-
rológico, solicitação de exames 
se necessário (28) e elaboração 
de hipóteses diagnósticas.
• Avaliação de risco e vulnerabi-
lidades
• Elaboração do projeto terapêu-
tico multiprofissional (8), com 
enfoque familiar, levando em 
consideração as orientações da 
atenção especializada, no caso 
de RN em seguimento no ambu-
latório de follow up (7)
• Orientação dos pais em relação 
à administração de medica-
mentos
• Reforço às orientações sobre 
os cuidados com o bebê, aleita-
mento, prevenção de acidentes 
(12, 20)
• Atualização vacinal e comple-
mentação da triagem neonatal, 
se necessário (13, 19)
• Elaboração de cronograma de 
retornos, procurando compati-
bilizar com o calendário vacinal 
e agendamento da próxima 
consulta (18) 
• Checagem do cronograma de 
retornos no follow up, se for o 
caso
• Encaminhamento para 
acompanhamento paralelo (22) 
na atenção especializada, se 
necessário, com a elaboração de 
relatório de referência e contra-
-referência.
• Anotação na caderneta do RN

Acolhimento do RN a qualquer 
momento, independente de 
consulta agendada:

• Recepção pró-ativa
• Avaliação da queixa da mãe
• Avaliação geral do RN, identifi-

Materiais: 
• Equipamentos básicos para o 
atendimento do bebê de baixa 
complexidade, ressaltando: 
termômetro, material de higiene 
e curativo umbilical, estetoscó-
pios, balança para RN, régua 
antropométrica e fita métrica, , 
materiais e equipamentos bási-
cos para o atendimento de enfer-
magem, carrinho de emergência 
completo 

• Medicamentos (27, 30)

cação de sinais de perigo (5) e 
atendimento das demandas da 
mãe, se relacionadas à orien-
tações, dúvidas, informações 
gerais
• Encaminhamento para con-
sulta médica, se necessário, 
imediata ou agendada.
• Não havendo disponibilidade 
de consulta médica imediata e 
na presença de sinais de perigo, 
encaminhamento imediato para 
a unidade de urgência/emergên-
cia, com relatório de encami-
nhamento que contenha, além 
da queixa atual, um sumário do 
histórico clínico do RN (17)

Atendimento do 
RN na atenção 
especializada:

1 — em uma ou 
mais especialida-
des por solicitação 
da UBS 

2 — no Ambulató-
rio de follow up (7)

OBS: Em todas as 
situações, deverá 
ocorrer o acompa-
nhamento paralelo 
com a UBS (22)
na atenção ambu-
latorial especiali-
zada

Atenção ambulatorial especializada

Atendimento ambulatorial espe-
cializado solicitado pela UBS:

• Avaliação do relatório de refe-
rência-contra-referência da UBS 
e da caderneta do RN
• Avaliação clínica do médico e 
da equipe multiprofissional se 
for o caso
• Solicitação de exames, se 
necessário (27)
• Elaboração de hipóteses diag-
nósticas e revisão do plano de 
cuidado (8)
• Elaboração de relatório de 
referência e contra-referência 
para a UBS com a elaboração 
de cronograma de retornos ou 
alta da atenção especializada de 
acordo com o caso
• No caso de acompanhamento 
continuado pela atenção espe-
cializada, emissão de relatórios 
periódicos para a UBS, preenchi-
mento sistemático da caderneta 
do RN e notificação da UBS na 
falta do RN à consulta agenda-
da, para busca ativa (17)

Ambulatório de follow up:

• Avaliação do relatório de alta 
hospitalar e da caderneta do RN 
• Medidas antropométricas
• Anamnese, exame físico 
completo inclusive com exame 
neurológico, solicitação de exa-
mes se necessário e elaboração 
de hipóteses diagnósticas (2)
• Avaliação de risco e vulnerabi-
lidades
• Elaboração do projeto tera-

O ambulatório de especialida-
des, além dos especialistas 
médicos e da equipe multiprofis-
sional, deve garantir o acesso no 
próprio estabelecimento ou em 
outro com acesso formalizado 
ao laboratório clínico, exames 
de imagem e outros exames 
especializados, de acordo com o 
caso (28)

Infraestrutura física:

• Considerar a Resolução nº 50 
— 21/02/2002 da ANVISA que 
aprova o Regulamento Técnico 
destinado ao planejamento, pro-
gramação, elaboração, avaliação 
e aprovação de projetos físicos 
de estabelecimentos assisten-
ciais de saúde, conjuntamente 
com  todas as outras prescri-
ções pertinentes estabelecidas 
em códigos, leis, decretos, 
portarias e normas federais, 
estaduais e municipais, conside-
rando sempre a prescrição mais 
exigente

Recursos humanos de acordo 
com a Portaria MS 1.683 de 12 
de julho de 2007: 

• Para o ambulatório de follow 
up (7): Equipe técnica multipro-
fissional constituída de pediatra/
neonatologista, oftalmologista, 
neurologista, acesso a outros 
especialistas médicos, enfer-
meiro, técnico de enfermagem, 
psicólogo, assistente social, 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
terapeuta ocupacional, nutricio-
nista clínico

• No ambulatório de especia-
lidades, são necessários os 
mesmos profissionais acima, 
distribuídos em diferentes 
serviços ou unidades, de acordo 
com a organização da atenção 
ambulatorial especializada em 
cada município.



pêutico multiprofissional, com 
enfoque familiar (8)
• Orientação dos pais em relação 
à administração de medica-
mentos
• Reforço às orientações sobre 
os cuidados com o bebê, aleita-
mento, prevenção de acidentes 
(12, 20)
• Elaboração de cronograma 
de retornos e agendamento da 
próxima consulta 
• Encaminhamento para acom-
panhamento paralelo no am-
bulatório de especialidades, se 
necessário, com a elaboração de 
relatório de referência-contra-re-
ferência, permanecendo como 
responsável pelo gerenciamento 
do plano de cuidado
• Checagem do cronograma de 
retornos na UBS para acompa-
nhamento paralelo (22)
• Checagem da situação vacinal 
(13)
• Emissão de relatórios periódi-
cos para a UBS
• Anotação na caderneta do RN
• Se identificados sinais de 
perigo (5), avaliar a necessidade 
de encaminhamento para a 
unidade de urgência/emergência 
ou internação com relatório de 
referência e contra-referência, se 
necessário.

• Educação permanente e conti-
nuada para toda a equipe.

Materiais:
• Equipamentos básicos para 
o atendimento da do bebê, res-
saltando: esfigmomanômetros, 
termômetros, estetoscópios, 
equipamentos para realização 
das medidas antropométricas, 
materiais e equipamentos bási-
cos para o atendimento de enfer-
magem, carrinho de emergência 
completo; outros equipamentos 
poderão ser necessários, de 
acordo com a especialidade.

• Medicamentos (27, 30)


