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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

POP N° 89 
 

Título: Verificação de Peso e Altura em 

Adultos 

Área de Aplicação: Saúde da Mulher 

Setor: Ambulatório, Emergência 

Obstétrica, Alojamento Conjunto 

Responsável pela prescrição do POP Médico, Enfermeiro, Nutricionista 

Responsável pela execução do POP Médico, Enfermeiro, Nutricionista, Técnico de 

Enfermagem 

 

1. Definição 
 

 Consiste na mensuração da massa corporal e estatura do paciente. 

 

 

2. Finalidade  
 

 Fornecer parâmetros para avaliação do estado nutricional e crescimento e desenvolvimento 

da paciente. 

 

 

3. Indicações e Contraindicações  
 

INDICAÇÕES: 

 Avaliação de ganho ponderal. 

 Procedimento de rotina na admissão da paciente. 

 

CONTRAINDICAÇÕES: 

 Paciente em repouso absoluto no leito. 

 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

 Balança antropométrica digital ou mecânica. 

 Régua antropométrica. 

 Álcool glicerinado 70%. 

 Papel toalha. 

  

  

5. Descrição do Procedimento 
 

 Reunir o material. 

 Informar à cliente o que vai ser realizado. 

 Conduzir a cliente até a balança. 

 Realizar higienização das mãos (Ver POP de Higienização das Mãos). 
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 Certificar-se de que a balança está afastada da parede. 

 Verificar se a balança está calibrada. 

 Forrar a balança com papel toalha. 

 Orientar a cliente para retirar chapéu, boné, bolsas, casacos e sapatos. 

 Auxiliar a cliente a subir na balança. 

 Posicionar a cliente de costas para a balança, com a cabeça alinhada ao corpo, os braços 

estendidos ao longo do corpo, os pés juntos e parado com as costas para a haste graduada 

em centímetros. 

 Encostar os calcanhares, os ossos dos calcanhares devem se tocar, bem como a parte 

interna de ambos os joelhos.  

 Unir os pés, fazendo um ângulo reto com as pernas. 

 Elevar a haste graduada em centímetros, com cuidado e colocá-la perpendicularmente 

sobre a cabeça da cliente, fazendo a leitura da altura em centímetros. 

 Observar o valor indicado da altura e do peso. 

 Solicitar ou auxiliar o cliente a descer da balança e a calçar os sapatos. 

  Realizar higiene das mãos (ver POP de Higienização das Mãos). 

 Anotar no prontuário os valores, carimbar e assinar. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Registrar caso a cliente esteja usando, gesso, calha gessada, órteses ou próteses que 

possam alterar os valores de peso mesurados. 

 Cliente cadeirante pode ser pesado no colo do acompanhante, descontando o peso do 

acompanhante. 
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