
FLUXOGRAMA  DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM
PRIMEIRA  CONSULTA AO RECÉM-NASCIDO - ATENÇÃO NEONATAL

CONSULTA DO 
ENFERMEIRO

RN Sem critério de 
Risco¹

¹A  1ª Consulta do RN a termo deve ser realiaza em até 7 dias do 
nascimento.
²A  1ª Consulta do RN de risco deve ser realizada até o 3° dia após alta 
Hospitalar.
³Consultas mensais até 1 ano de vida e acompanhar calendário 
Palivizumabe, se indicado.
Esquema vacinal Ministério da Saúde/Caderneta da Criança
rn risco ESPECIFICAR
CALENDÁRIO DE CONSUSTAS PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE                          
6orientarçoes sobre limpeza e cuidados coto        
7Orientações sobre massagem    
8deverá ser realizado nas consultas dos primeiros 24 meses (3x ao ano) 
e anualmente até o quinto ano de vida. Quando alterado encaminhar para 
oftalmologista

Captação                    
APS

UPA/CRS
Hospitais

Policlínicas
Busca Ativa

Demanda Espontânea
Outros

População 
Adstrita

RN de Risco²

Acolhimento/ Classificação de Risco/ Escuta qualificada

Hospital e/ou equipe multiprofissional

VERIFICAR REALIZAÇÃO DE 
TRIAGENS E

REGISTROS NA CADERNETA 
DE SAÚDE DA CRIANÇA    

(caso não tenham sido relizados 
na maternidade, relizar e/ou 
encaminhar de acordo com 

protocolos vigentes)

VACINA (BCG e 
Hepatite B)

ALEITAMENTO MATERNO 
Avaliação da mamada e 

orientações sobre aleitamento 
materno exclusivo: 

posicionamento, pega, manejo, 
ingurgitamento, massagem, 

armazenamento.

EXAME FÍSICO 
avaliação do coto umbilcal6 

icterícia 
avaliação dos reflexos 

Não

orientar 
sobre 

esquema 
vacinal e 

encaminhar 
para sala de 

vacina

apresenta sinais 
inflamatórios, 

icterícia, cólica7

"Teste do Ollhinho" 
(realizar teste do reflexo 
vermelho caso não tenha 

sido realizado) 8  

"Teste da 
Linguinha" 

  (Realizar avaliação da 
mamada e protocolo 

Bristol se ão realizado)

"Teste do 
Pezinho" 

(Coletar imediatamente 
na Unidade caso não 
tenha sido realizado)

"Teste da 
Orelinha"  

(encaminhar para 
serviço de referência, 
caso não realizado)

"Teste do 
Coraçãozinho" 
(encaminhar para 

avaliação médica caso 
não tenha sido realizado)

"Teste do Quadril" 
(realizar manobra de 

Ortolani ou  Barlow caso 

não tenha sido realizado) 

Apresenta queixas Encaminhar para 
consulta médica

-Sim-

Não

 
 Suspeita ou 

confirmação de 
Violência 

Notificar e seguir 
fluxo específico

Sim

Sim

encaminhamento para 
consulta médica e/ou 

equipe multiprofissional 
e/ou serviço de referância

encaminhar à 
consulta médica

Contraindicações

Agendar retorno em até 30 dias e orientar retorno se apresentar sintomas ou dificuldade com o aleitamento materno. 
Encaminhar RN para consulta odontológica.


