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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

POP N° 67 
 

Verificação de Medidas Antropométricas do 

Recém-nascido  

Área de Aplicação: Neonatologia 

Setor: Ambulatório, Alojamento 

conjunto, Centro Obstétrico, UTI 

Neonatal 

Responsável pela prescrição do POP Médico, Enfermeiro 

Responsável pela execução do POP Enfermeiro, Técnico de enfermagem 

 

1. Definição 
 

 É a verificação do comprimento, perímetro cefálico, torácico e abdominal do recém-

nascido. 

 

 

2. Finalidade  
 

 Acompanhar o crescimento e desenvolvimento do recém-nascido. 

 Detectar precocemente possíveis atrasos de crescimento. 

 

 
3. Indicações  

 

 Recém-nascidos atendidos nas consultas de puericultura, follow-up e sala de amamentação. 

 Recém-nascidos internados no alojamento conjunto. 

 Recém-nascidos provenientes de parto normal ou cesáreo que se encontrarem no centro 

obstétrico. 

 Recém-nascidos admitidos na UTI Neonatal. 

 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

 Luvas de procedimento. 

 Gaze não estéril. 

 Antropômetro. 

 Fita métrica. 

 Caneta. 

 Impressos próprios. 

 

 

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

 Calçar as luvas de procedimento. 

 

PARA MENSURAÇÃO DO COMPRIMENTO: 

 Deitar o recém-nascido na mesa de exames ou berço comum. 

 Retirar sapatinhos e chapéu se houver, com auxílio da mãe, caso seja possível.  

 Posicionar o antropômetro com a base totalmente aberta com a parte fixa voltada para a 

cabeça do recém-nascido e a parte móvel voltada para os pés. 

 Solicitar que a mãe segure a cabeça do recém-nascido próxima à base fixa impedindo que o 

mesmo a mova (se houver possibilidade a técnica deve ser realizada com dois profissionais). 

 Estender os membros inferiores do recém-nascido. 

 Proceder à progressão da base móvel em direção aos pés do recém-nascido. 

 Verificar a medida demarcada na régua através da subida da base ao encontro dos pés do 

recém-nascido. 

 Puxar novamente a base móvel para baixo até que fique livre para ser retirada da mesa. 

 

PARA MENSURAÇÃO DO PERÍMETRO CEFÁLICO (PC): 

 Levantar a cabeça do recém-nascido com uma das mãos e com a outra 

 Passar a fita por trás da cabeça com a outra mão e trazê-la para frente até que a ponta 

encontre o valor referente à mensuração desejada.  

 

     PARA MENSURAÇÃO DO PERÍMETRO TORÁCICO (PT): 

 Levantar o tórax do recém-nascido suavemente e passar a fita por trás do mesmo e trazê-la a 

frente até que a ponta encontre o valor referente à mensuração desejada.  

 

PARA MENSURAÇÃO DO PERÍMETRO ABDOMINAL (PA): 

 Levantar o tórax do recém-nascido suavemente e envolver o abdômen com a fita, passando-o 

por trás do mesmo e trazendo para frente até que a ponta encontre o valor referente à 

mensuração desejada.  

 Organizar o recém-nascido, se possível com auxílio da mãe. 

 Retirar as luvas. 

 Realizar a higienização das mãos (Ver POP de Higienização das mãos). 

 Registrar as mensurações encontradas. 

 

      

     OBSERVAÇÕES: 

 

 Para mensuração do perímetro cefálico, a fita métrica deve passar pela protuberância 

occipital e pela região mais proeminente da fronte (ver figura 1). 

 O perímetro torácico deve ser mensurado passando a fita métrica na altura dos mamilos. Não 

é necessário ser realizado no ambulatório (ver figura 1). 

 Para mensuração do perímetro abdominal, a fita métrica deve passar na altura da cicatriz 

umbilical – não é necessário ser realizado no ambulatório (ver figura 1). 

 Rotina de mensuração dos perímetros nos setores: 
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o PC e comprimento (ao nascer) – Centro Obstétrico e UTI Neonatal. 

o PT e PA (sempre que solicitado) – Ambulatório, Alojamento conjunto, Centro Obstétrico 

e UTI Neonatal 

 Após a mensuração verificar valores de referência para PT, PC e PA, de acordo com os 

dados da literatura (ver Anexo 1 1) 

 

6. Documentos de Referência  
 
 POP de Higienização das Mãos. 
 

 

7. Leitura sugerida  
 

- HOCKENBERRY, M.J.; WILSON, D. Wong Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 

8.ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2011. 

 

 

 

8. Figuras e Anexos 

 
Figura 1: Locais das mensurações 
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Anexo 1 – Tabela para valores de referência para mensuração de perímetros 

 

PERÍMETROS VALORES DE REFERÊNCIA 

Perímetro Cefálico 33 – 35 cm 

Perímetro Torácico 30 – 33 cm 

Perímetro Abdominal 28 – 31 cm 
   Fonte: HOCKENBERRY, 2011 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


