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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

POP N° 58 
 

Título: Verificação do Peso do Recém-nascido 
(RN)  

Área de Aplicação: Neonatologia 
Setor: Ambulatório, Alojamento 
Conjunto, Centro Obstétrico e UTI 
neonatal 

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro, médico 
Responsável pela execução do POP Enfermeiro, Técnico e o Auxiliar de Enfermagem  

 
1. Definição 

 
• É a mensuração do peso do recém-nascido. 

 
 
2. Finalidade  

 
• Verificar e acompanhar o crescimento e desenvolvimento do recém-nascido. 
• Detectar precocemente possíveis alterações na saúde do recém-nascido relacionadas ao 

peso.  
 

 
3. Indicações e Contraindicações  
  
     INDICAÇÕES:  

• Todos os RN atendidos nas consultas de puericultura, follow-up e sala de amamentação. 
• Todos RN logo após o parto, no Centro Obstétrico. 
• Todos os RN em ar ambiente internados na Unidade Neonatal e Alojamento Conjunto, 

diariamente.  
• A critério médico. 
 

     CONTRAINDICAÇÕES: 
• RN com instabilidade clínica. 
• Hipotermia severa. 
• Pós-operatório imediato. 

 
 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 
• Luva de procedimento. 
• Álcool 70%. 
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• Gaze não estéril. 
• Balança digital. 
• Cueiro. 
• Impresso próprio. 
 

 
5. Descrição do Procedimento 

 
• Realizar a higienização das mãos (ver POP Higienização das Mãos). 
• Calçar as luvas de procedimento. 
• Ligar a balança. 
• Proceder à desinfecção da balança com três gazes distintas embebidas em álcool a 70%. 
• Pesar o cueiro que será realizado para o procedimento. 
• Despir o recém-nascido, com auxílio da mãe (caso tenha condições e/ou esteja presente). 
• Enrolar o recém-nascido do cueiro. 
• Colocar o recém-nascido envolvido no cueiro sobre o prato da balança. 
• Verificar o peso apresentado no visor digital. 
• Descontar o peso do cueiro (verificado anteriormente) do peso apresentado na balança. 
• Retirar o recém-nascido da balança. 
• Vestir o recém-nascido, com auxílio da mãe (caso tenha condições e/ou esteja presente). 
• Proceder à desinfecção da balança com três gazes distintas embebidas em álcool a 70%. 
• Retirar as luvas. 
• Realizar a higienização das mãos (ver POP Higienização das Mãos). 
• Registrar o procedimento em impresso próprio. 
• Registrar o peso na caderneta de vacinação do recém-nascido (ambulatório). 
 

 

6. Documentos de Referência  
 
• POP de Higienização das Mãos. 

 
 

7. Leitura Sugerida  
 
- HOCKENBERRY, MJ. WONG – Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 8.ed. Rio de 
Janeiro: Editora Elsevier, 2011. 

 
 

8. Figuras e Anexos  
 
    Não se aplica 


