
 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO–ENF.APS-IT-02 

Título: 

PROCEDIMENTOS NA SALA DE 
ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM 

Data: ABRIL/2018 

Versão: 1 

Página 1 de 16 

 

 

Responsáveis  

Preparado por: 
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Analisado por: 
Colegiado APS 

Aprovado por: 
Comitê da qualidade 

 

1.Objetivos 2.Aplicação 

 
Padronizar as técnicas de avaliação dos sinais vitais a fim de otimizar o 
serviço e oferecer uma assistência de qualidade ao cidadão 
. 

Equipe de enfermagem 

 

3. Disposições Gerais 
 

Sinais Vitais (SSVV) - Os Sinais Vitais (SSVV) são indicadores que determinam o estado usual da 

saúde do cliente. As medidas indicam a eficiência das funções circulatória, respiratória, neural e 

endócrina do corpo. Os Sinais Vitais são um modo eficiente e rápido de monitorar a condição do 

cliente ou de identificar problemas e avaliar a resposta do cliente a uma intervenção. A verificação 

dos sinais vitais, pulso, pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória deverão ser 

feitas em todo o usuário admitido na Unidade. 

 

Nº ACAO 
(OQUE) 

ATRIBUICAO 
(QUEM) 

INFORMACAO COMPLEMENTARES 
(COMO) 

1 Selecionar o material necessário  
 

Auxiliar ou técnico 
de enfermagem 

01 esfigmomanometro, 01 estetoscópio, 01 
par de luvas (caso necessário) e caneta.  

2 Selecionar manguito apropriado  

 
Auxiliar ou técnico 

de enfermagem 

De acordo com o tamanho de manguito 
adequado para o usuário escolha o 
esfimomanometro de acordo com o item c; 
sobre as dimensões do manguito para 
diferentes circunferências de braço ou de 
membros inferior em crianças e adultos: 
infantil adulto e adulto grande conforme item 
c; 

3 Para membros superior: 
posicionar usuário  

 
Auxiliar ou técnico 

de enfermagem 

Deixar o usuário confortável deitado ou 
sentado, posicionado o braço no nível do 
coração virar a palma da mão para cima 
expor a extremidade do braço totalmente 
removendo roupas apertadas, de forma a 
garantir a colocação adequada do manguito 
(câmara deve cobrir 2/3 da circunferência do 
braço) 

4 Aferir PA em membro superior 

 
Fim 

Auxiliar ou técnico 
de enfermagem 

Com as digitais das extremidades dos dedos 
palpar  a artéria braquial . Com manguito 
desinflado colocar a câmara do manguito 
acima de artéria braquial centralizando as 
setas marcadas no manguito sobre a artéria 
colocar o manguito 2,5 cm acima do espaço 
ante cubital; localize a artéria radial com os 
dedos sinta a pulsação. Inflar o manguito ate 
desaparecer o pulso. Realizar estimativas 
previne falsas leituras baixas; desinflar 
totalmente o manguito e aguardar uns 30 
segundos; abrir à válvula de escape e 
certifiqua a câmara do manguito esteja 
completamente vazia; colocar o estetoscópio 
sobre a artéria braquial e insuflar novamente 
o manguito ate encontrar no passo acima 
acrescendo mais 30 mmHg o 
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posicionamento correto do estetoscópio na 
fossa ante cubital (artéria braquial) garante 
uma melhor recepção sonora desinflar 
lentamente o manguito e auscultar os 4 
Korotkoff observe o manômetro o ponto que 
da ausculta a pressão sistólica anotar o 
primeiro e o ultimo Korotkoff , que 
correspondem a pressão sistólica e 
diastólica, respectivamente. No sistema 
vigente ENF.APS-RG-01 – Registro de 
atendimento de enfermagem 

 

Pressão Arterial (PA) - A pressão arterial é a força exercida sobre a parede de uma artéria pelo 

sangue pulsante sob a pressão do coração. O pico máximo da pressão no momento em que a 

ejeção ocorre é a pressão sistólica. Quando os ventrículos relaxam, o sangue que permanece 

nas artérias exerce uma pressão mínima ou pressão diastólica, ela é a pressão mínima exercida 

contra as paredes arteriais. A pressão arterial reflete as inter-relações do débito cardíaco, 

resistência vascular periférica, volume do sangue, viscosidade do sangue e elasticidade da artéria. 

A unidade padrão para medir a pressão arterial é dada em milímetros de mercúrio (mmHg). 

a) Classificação da pressão arterial para adulto menores de 18 anos ( tabela 3, p. 34) 
● Hipotensão: sistólica ≤ 110 mmHg e diastólica ≤ 90 mmHg  
● Normal: sistólica ≤ 120 mmHg e diastólica ≤ 80 mmHg;  
● Pré-hipertensão: sistólica entre 120-139 mmHg e diastólica 80 a 89 mmHg;  
● Hipertensão: sistólica ≥ 140 mmHg e diastólica ≥ 90 mmHg. 

FONTE: VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Arq Brás Cardiologia 2010;95(1-51) 
 

OBS: Observar padrões que alteram a pressão, como por exemplo: idade, stress, sexo, variações do 

ambiente, medicações, atividades físicas, peso e tabagismo. Recomendações do Caderno de 

Atenção Básica 37: A primeira verificação em adultos acima de 18 anos deve ser feita em ambos os 

braços; Medir após minimamente 5 minutos de repouso; Orientar evitar uso de cigarros, e de bebidas 

com cafeína nos 30 minutos precedentes; Evitar aferição dos usuários com bexiga cheia. Atentar 

para casos de impossibilidade de executar a técnica de aferição (mastectomizadas, portadores de 

deficiência física entre outros). Nestas situações proceder a técnica de aferição em membros 

inferiores, conforme item 3.2; 

 

3.2 Aferição de pressão arterial em membros inferiores 

- A medida da pressão arterial, nos membros inferiores, pode ser realizada sempre que houver 
impossibilidade nos membros superiores ou em caso de suspeita de doença vascular.  
- O paciente deve, preferencialmente, posicionar-se em decúbito ventral, com o manguito 
acoplado ao terço inferior da coxa e o estetoscópio sobre a artéria poplínea (Anexo 1).  
- É importante ressaltar que, em condições normais, a pressão sistólica é 20 a 30 mmHg mais 
elevada nos membros inferiores, em relação aos membros superiores, enquanto a pressão 
diastólica é semelhante.  
- Na presença de algumas doenças vasculares (Coarctação de Aorta ou obstruções vasculares), a 
pressão sistólica apresenta valores menores que aqueles observados nos membros superiores. 
 

 O paciente deve estar posicionado em decúbito ventral. 

 O membro em que será realizada a aferição deverá permanecer ao nível do coração. 

 O meio da bolsa do borracha inflável deve ser posicionado sobre a artéria poplínea. 

 Deve-se estimar a pressão sistólica por meio da palpação. 

 Posicione a campânula do estetoscópio sobre a artéria - local onde se sente o pulso. 

 Prossiga com os passos da técnica normalmente. 
Referência: Sociedade Brasileira de Hipertensão. Disponível em: 
http://www.sbh.org.br/curso2015/5-13-2.php Acesso em 11 Jul 2017. 
 

http://www.sbh.org.br/curso2015/5-13-2.php
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b) Valor de Referência Pediátricos: 
 

GRUPO PA SISTÓLICA PA DIASTÓLICA 

Recém nascido (0 a 6 semanas) 74 – 100 mmHg 50-68 mmHg 

Lactente (7 semanas a 1 ano) 84-106 mmHg 56-70 mmHg 

Criança (01 a 02 anos) 96-112 mmHg 50-70 mmHg 

Pré-escolar (02 a 06 anos) 96-112 mmHg 64-70 mmHg 

Escolar (06 a 13 anos) 104-124 mmHg 64-80 mmHg 

 
c) Dimensões da bolsa de borracha (manguito) para diferentes circunferências de braço em 
crianças e adultos: 
 

Denominação do 
manguito 

Circunferência do 
braço (cm) 

Bolsa de borracha (cm) 

Largura Comprimento 

Recém nascido ≤ 10 4 8 

Criança 11 – 15 6 12 

Infantil 16 – 22 9 18 

Adulto pequeno 20 – 26 10 17 

Adulto 27 – 34 12 23 

Adulto grande 35 – 45 16 32 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica 37: Estratégias para o 
cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2014. 
 

3.3.  Verificação de Frequência Cardíaca 
 

O conceito pulso é o nome que se dá à dilatação pequena e sensível das artérias, produzida 

pela corrente circulatória. Toda vez que o sangue é lançado do ventrículo esquerdo para a 

aorta, a pressão e o volume provocam oscilações ritmadas em toda a extensão da parede 

arterial.  
A avaliação do pulso determina o estado geral da saúde cardiovascular e a resposta do 

organismo a outros desequilíbrios. Quando se está avaliando a frequência cardíaca do usuário 

é necessário não apenas observar a quantidade dos batimentos, mas sim, o ritmo e a força 

desses batimentos. 

 

Verificação de Frequência Cardíaca 
 

Nº 
Ação 

(O que) 
Atribuição 

(Quem) 
Informações Complementares 

(como) 

1 
Preparar os materiais para o 
procedimento 

 
Auxiliar ou Técnico 

em enfermagem 
Caneta e relógio. 

2 Preparar o usuário  
Auxiliar ou Técnico 

em enfermagem 

Colocar o usuário deitado ou sentado, em 
repouso e solicitar que o mesmo não se 
movimente durante o monitoramento. 

3 
Localizar a artéria para 
verificação do pulso 

 
Auxiliar ou Técnico 

em enfermagem 

Com o dedo médio e indicador. Os locais 
mais indicados são: artéria temporal, 
femoral, radial, carótida, braquial, dorsal 
do pé, ulnar, poplíteo. 

4 Contar a pulsação  
Auxiliar ou Técnico 
em Enfermagem 

Com as pontas dos dedos identificar as 
características dos batimentos durante 01 
minuto, observando outras características 
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como amplitude e ritmo. 

5 Registrar o valor encontrado 
 

Fim 
Auxiliar ou Técnico 
em Enfermagem 

No sistema vigente, ENF.APS-RG-01 – 
Registro de atendimento de enfermagem 
e cadernetas dos programas. 

 
 

a) Valores de Referências da Frequência Cardíaca  
● Adolescente: 80 - 100 bpm  
● Adulto: 60 -80 bpm  

FONTE: Urgência e emergência/Marcio Neres dos Santos – 1ª Ed- Porto Alegre: Moriá, 2012. 
 

b) Valores de Referências da Frequência Cardíaca em Pediatria 

GRUPO FC 

Recém nascido (0a6semans) 120 A 160 BPM 

Lactente (7 semanas a 1 ano) 80 A 140 BPM 

Pré-escolar (02 a 06 anos) 80 A 120 BPM 

Escolar (06 a 13 anos) 60 A 100 BPM 

 

Quando se avalia o pulso, podem ser encontradas algumas anormalidades, como por exemplo:  
● Taquicardia: é a frequência cardíaca anormalmente elevada, acima de 100 bpm em adultos; 
● Bradicardia: é a frequência lenta, abaixo de 60 bpm em adultos. 

Normalmente ocorre um intervalo regular entre cada pulso ou batimento cardíaco;  
● Pulso filiforme: fraco, débil: termos que indicam redução da força ou volume do pulso periférico;  
● Pulso irregular; quando os intervalos entre os pulsos são irregulares;  
● Pulso discrótico: impressão de dois batimentos. 

 

3.4 Verificação de Frequência Respiratória  
A respiração é o mecanismo que o corpo usa para troca dos gases entre a atmosfera e o sangue e 

entre o sangue e as células. Este movimento envolve ventilação (a movimentação de gases para 

dentro e fora dos pulmões), difusão (a movimentação do oxigênio e do dióxido de carbono entre os 

alvéolos e as hemácias) e perfusão (a distribuição das hemácias para os capilares sanguíneos e a 

partir dele). A avaliação da ventilação é dada pela frequência, profundidade e ritmo da respiração. 

Já a difusão e a perfusão são determinadas pela saturação de oxigênio. 

 

 
a) Verificação de Frequência Respiratória 
 

Nº Ação  
(O que) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como) 

1 Preparar o material necessário  
Técnico em 

Enfermagem / 
Enfermeiro 

Relógio e caneta. 

2 
Manter o usuário em posição 
confortável  

Técnico em 
Enfermagem / 

Enfermeiro 

É necessária a visualização perfeita 
do tórax. 

3 
Observar o ciclo respiratório 
completo 

 
Técnico em 

Enfermagem / 
Enfermeiro 

Uma inspiração e uma expiração. 
Observe o ritmo do ciclo ventilatório. A 
respiração normal é regular e 
ininterrupta. 

4 Contar os movimentos respiratórios  
Técnico em 

Enfermagem / 
Enfermeiro 

Durante 01 minuto, observando as 
possíveis alterações. Observar a 
profundidade das respirações e grau 
de movimentação da parede torácica, 
enquanto estiver contando a 
frequência. 
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OBS: Se necessário colocar a mão no 
pulso do usuário a fim de disfarçar a 
observação, como se estivesse 
verificando a frequência cardíaca. 

5 Registrar o valor encontrado 
 

Fim 

Técnico em 
Enfermagem / 

Enfermeiro 

No(s) sistema(s) vigente(s), ENF.APS-
RG-01 – Registro de atendimento de 
enfermagem e cadernetas dos 
programas. 

 

b) Valores de Referência Respiratória : 

 Adulto: 15 a 20 rpm  
FONTE: Urgência e emergência/Marcio Neres dos Santos – 1ª Ed- Porto Alegre: Moriá, 2012. 
 

 c) Valores de Referências da Frequência Respiratória em Pediatria 
 

GRUPO FR 

Recém nascido (0 a 6 semanas) 30 a 50 rpm 

Lactente (7 semanas a 1 ano) 20 a 30 rpm 

Criança (01 a 02 anos) 20 a 30rpm 

Pré-escolar (02 a 06 anos) 20 a 30 rpm 

Escolar (06 a 13 anos) 12 a 20 rpm 

 

Quando avaliamos a frequência respiratória podemos encontrar algumas alterações, como por 
exemplo: 

● Dispnéia: Termo que caracteriza a dificuldade de respiração;  
● Bradpneia: A freqüência respiratória é regular, porém anormalmente lenta;  
● Taquipneia: A freqüência respiratória é regular, porem anormalmente rápida;  
● Hiperpneia: A respiração é difícil, com profundidade e freqüência alterada;  
● Apneia: A respiração cessa durante vários segundos;  
● Hiperventilação: A freqüência e profundidade da respiração são aumentadas;  
● Hipoventilação: A freqüência respiratória é normalmente lenta e a profundidade da respiração 

esta deprimida;  
● Respiração de Cheyne-Stokes: A freqüência e velocidade da respiração são irregulares, 

caracterizado pela alternação de período de apneia e hiperventilação. O ciclo respiratório 

começa com respiração lenta e superficial que aumenta gradualmente a uma freqüência e 

profundidade anormais. O padrão se reverte, a respiração se torna lenta e superficial, chegando 

ao clímax com uma apnéia antes do recomeço de respiração;  
● Respiração de Kussmaul: A respiração é normalmente, regular e de alta freqüência;  

Respiração de Biot: A respiração é anormalmente superficial para duas ou três respirações 
seguidas de um período irregular de apnéia. 
 

3.5 Verificação de temperatura corporal 
 

A temperatura interna do corpo é controlada pelo equilíbrio entre o calor produzido pelo seu 

metabolismo e o calor ganho ou perdido para o ambiente externo. O homem produz calor quando 

transforma quimicamente a energia dos alimentos ingeridos. A dissipação do calor é função das 

condições ambientais externas, ocorrendo por condução, convecção, radiação e evaporação, 

manifestando-se fisiologicamente por fenômenos como: vasodilatação, variação da taxa 

respiratória, variação da taxa de sudorese, piloereção, variação das condições da alimentação e 

alterações comportamentais. 
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Nº Ação  
(O que) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como) 

1 Preparar o material necessário  
Auxiliar ou Técnico 
em Enfermagem 

Termômetro e algodão com álcool. 

2 Posicionar o usuário  
Auxiliar ou Técnico 
em Enfermagem 

Crianças menores: oriente os 

responsáveis que coloque no colo e 

segure seu braço para imobilizar 

região; 

3 Iniciar a verificação  
Auxiliar ou Técnico 
em Enfermagem 

Termômetro digital: posicionar em 
região axilar e aguardar o bipe. 

4 Realizar anti-sepsia   
Auxiliar ou Técnico 
em Enfermagem 

Realizar a anti-sepsia no termômetro, 

utilizando algodão umedecido com 

álcool 70%, ao final de cada 

atendimento. 

5 Registrar o valor encontrado 
 

FIM 
Auxiliar ou Técnico 
em Enfermagem 

No(s) sistema(s) vigente(s), ENF.APS-
RG-01 – Registro de atendimento de 
enfermagem e cadernetas dos 
programas. 

 

a. Valores de Referências de Temperatura Corpórea 
Valores de temperatura axilar em adultos:  

 Afebril: 36,1 a 37,2º C 

 Estado febril :37,3 º C a 37.7ºC  
 Febre / hipertermia : 37,8 º C a 38,9ºC  
 Pirexia 39 º C a 40º C 

 Hiperpirexia : acima de 40 º C 

 Hipotermia : > 36º C  
 Hipotermia grave: > 34º C 

Fonte: BRUNNER, 2011. 
 

Tempera Axilar em pediatria  
 Normal: 35,8 a 37,0ºC  
 Febrícula: 37,1 a 37,5 ºC  
 Hipertermia: Acima de 37,8ºC  

Fonte: Urgência e emergência/Marcio Neres dos Santos – 1ª Ed- Porto Alegre: Moriá, 2012. 
OBS : Manual do AIDPI Neonatal recomenda valor limite de febre em menores de 2 meses acima 

ou igual de 37,5 ºC (BRASIL, 2013). 

 

3.6 Realização da Glicemia Capilar: 
 

Nº Ação  
(O que) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como) 

1 
Preparar o material 
necessário 

 
Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Será necessário um glicosímetro, 01 par  
de luvas de procedimento, algodão, agulha 

ou lanceta e caneta. 

2 
Orientar o usuário quanto ao 
procedimento 

 
Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Orientar a técnica que será realizada a fim  
de promover a colaboração do cliente e 

aumentar a confiança. 

3 
Determinar o local apropriado 
para a punção digital 

 
Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Escolher local para punção. Dar preferência 

em local lateralizado das extremidades das 
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polpas digitais, devido às terminações 

nervosas. 

4 
Posicionar o usuário 
confortavelmente para o 
procedimento 

 
Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Colocar o usuário deitado ou sentado e 

apoiar a mão e o dedo a ser puncionado 

para evitar acidentes, com pérfuro-cortante, 

caso o usuário assuste ou puxe 

bruscamente a mão. 

5 
Realizar a limpeza do local a 
ser puncionado com algodão 

 
Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Fazer anti-sepsia com algodão embebido 
em álcool 70% seguido de algodão seco 
para retirada de excesso; 

6 
Preparar adequadamente o 
glicosímetro 

 
Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Ligar o aparelho, observar se está  
devidamente calibrado, e se o código 
solicitado pelo monitor corresponde ao 
código da fita de reagente. 

7 Posicionar a fita de reagente  
Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Observando atentamente o  
posicionamento adequado. 

8 Realizar a punção digital  
Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Obter uma gota  de  sangue  do  local  da  
punção e aplicar na fita de reagente 
especial. Atentar para a quantidade 
suficiente de material sanguíneo, caso não 
seja adequado, realizar nova punção. 
Orientar o usuário a fazer pressão no local 
da punção com algodão seco. 

9 
Aguardar o medidor fornecer 
uma leitura digital do valor da 
glicose no sangue 

 
Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Manter a permanência da fita de acordo  
com o tempo especificado pelo fabricante, 
usualmente de 5 a 30 segundos. 

10 Registrar o valor mensurado 
 

FIM 
Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Nos sistemas vigentes, no ENF.APS-RG-01 
– Registro de atendimento de enfermagem e 
cadernetas dos programas. 

 

OBS: Seguir orientação do fabricante quanto manuseio de aparelho; 
O monitoramento da glicose sanguínea é fundamental para controle do diabetes, e permite a 

detecção e prevenção da hipoglicemia e hiperglicemia. A glicemia capilar não é indicada para o diagnóstico 
de diabetes Mellitus, sendo necessário exames complementares mediante consulta; A frequência da 
glicemia  
capilar em jejum deve ser realizada de acordo com o plano terapêutico individual ou mediante 
programação dos grupos de cada unidade, salvo em casos de urgência e emergência. 
Recomendações do Caderno de Atenção Básica nº 28, volume II sobre o manejo das complicações 
agudas do diabetes, disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab 
/caderno_28.pdf> 

 

3.7  Verificação de Peso 
 

Nº Ação  
(O que) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como) 

1 
Separar o material 
necessário 

 
Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Tarar a balança ou ligar se a balança esta 

zerada os digitais;  
Colocar papel toalha sob a balança; (ver 

anexo 2) 

2 
Orientar o usuário quanto à 
realização do procedimento 

 
Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Orientar a técnica que será realizada a fim  
de promover a colaboração do usuário e 
aumentar a confiança. 

3 Quando o usuário for criança  
Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Orientar os responsáveis para procedimento 
e a despir a criança para o procedimento; 
Posicionar a criança sob a balança. 
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4 
Posicionar o usuário 
confortavelmente para o 
procedimento 

 
Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Colocar o usuário deitado ou sentado (se 

criança pequena);  
E em pé na balança (crianças, adultos).  
Caso a balança seja mecânica, atentar-se 

para subir com ela travada. 

5 Pesar o usuário  
Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Ligar o aparelho se digital, observar se está 

devidamente calibrado; 
Observando atentamente o posicionamento 

adequado. Aguardar o medidor fornecer 

valor estável; 

Atentar-se para a segurança das crianças, 

idosos e pessoas com dificuldades motoras 

para evitar quedas durante o procedimento; 

6 Registrar o procedimento 
 

Fim 
Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Nos sistemas vigentes, no ENF.APS-RG-01 
– Registro de atendimento de enfermagem e 
cadernetas dos programas. 

 

a) Valor de Referência em Pediatria 
 

GRUPO PESO ALTURA 

Recém nascido (0 a 6 semanas) 4 a 5 kg 51 a 63 cm 

Lactente (7 semanas a 1 ano) 4 a 11 kg 56 a 80 cm 

Criança (01 a 02 anos) 11 a 14 kg 77 a 91 cm 

Pré-escolar (02 a 06 anos) 14 a 25 kg  91 a 122 cm 

Escolar (06 a 13 anos) 25 a 63 kg 122 a 165 cm 

 

3.7.1.Observações: Verificar valores de referência diferenciados para o recém-nascido pré-termo, 
como curva corrigida de peso/estatura/PC, atentar para rigidez da necessidade de despir a criança 
na pesagem da criança em risco nutricional para valores fidedignos de acompanhamento do 
crescimento; 
 

3.8 PERÍMETRO CEFÁLICO 
Até os 02 anos de idade, a cada consulta, para 100% das crianças: verificar altura, peso e 
perímetro cefálico. 
Deve-se atentar para os procedimentos necessários, como a medição do perímetro cefálico do 
bebê e, se há microcefalia. Parâmetros a serem utilizados: microcefalia (RN a termo do sexo 
masculino com PC ≤31,9cm OU RN a termo do sexo feminino com PC ≤ 31,5cm OU RN pré-termo 
com PC <-2 desvios padrões OU RN de mãe com suspeita ou com confirmação de zica). 
Fonte: Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul. Protocolo de atendimento à 
gestante, puérpera e recém-nascido. 2016. 

 

3.8.1 Técnica de medição 
 

N° Ação  
(O que) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como) 

1 Separar o material adequado  
Auxiliar ou Técnico 
em Enfermagem 

Fita métrica flexível. Para a assepsia: 

algodão e álcool a 70% 

2 
Orientar o responsável quanto à 
realização do procedimento 

 
Auxiliar ou Técnico 
em Enfermagem 

Orientar a técnica que será realizada 
a fim de promover a colaboração do 
responsável e aumentar a confiança. 

3 
Posicionar a criança 
confortavelmente para o 
procedimento 

 
Auxiliar ou Técnico 
em Enfermagem 

Colocar a criança deitada ou sentada, 
na maca ou no colo do responsável; 
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4 Executar a técnica  
Auxiliar ou Técnico 
em Enfermagem 

A fita métrica passará sobre a região 

frontal, logo acima dos rebordos 

orbitários, contornando a cabeça no 

mesmo nível à direita à esquerda, 

passando posteriormente à 

proeminência occipital, onde será 

colocada de modo a circunscrever o 

perímetro máximo, a fita métrica 

deverá estar suficientemente tensa 

para comprimir os cabelos de encontro 

a cabeça. 

6 Registrar a medida 
 

FIM 
Auxiliar ou Técnico 
em Enfermagem 

Nos sistemas vigentes, no ENF.APS-
RG-01 – Registro de atendimento de 
enfermagem e cadernetas dos 
programas. 

 

Fonte: MARCONDES, E.; YUNES, J. Perímetro cefálico em crianças até três anos de idade. 

Arquivos neuro-psiquiatria, São Paulo, v. 30, n. 4, 1972. 

 

4. Observações: Recomenda-se a lavagem das mãos antes e após procedimentos em contato 

com usuário. Ver ENF.APS-IT-09 Higienização Simples das Mãos . 

 

5. Conscientização  
O não cumprimento desse procedimento tal qual está descrito poderá resultar em: 

 Usuários atendidos fora dos padrões de acolhimento preconizados pelo SUS; 

 Usuários atendidos sem que sejam consideradas as avaliações de risco; 

 Danos permanentes para o usuário; 

 Profissionais serem processados pelos usuários por atendimento inadequado; 
 Danos a imagem e credibilidade dos profissionais de saúde. 
 Atenção inadequada 
 Usuários liberados sem melhora em seu quadro geral 
 Óbitos ou lesões que poderiam ser evitadas 
 O não entrosamento da equipe por ausência de padronização dos procedimentos 

 Danos gerais aos usuários 
 

6. Observação 
 

Sugestões enviar para o e-mail colegiadoaps@gmail.com.  

mailto:colegiadoaps@gmail.com
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ANEXO 1: AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM MEMBROS INFERIORES 
 
 

 
 

Fonte: Sociedade Brasileira de Hipertensão. Disponível em: <http://www.sbh.org.br/curso2015/5-13-2.php> 
 
 

http://www.sbh.org.br/curso2015/5-13-2.php
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE MEDIÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

COMPRIMENTO/ALTURA 
 

Comprimento (crianças de 0 a 23 meses - deitada) 
 

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO: 
A medição do comprimento da criança de 0 a 23 meses é feita deitada sobre uma mesa 

antropométrica ou com o auxílio de uma régua antropométrica sobre uma superfície plana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimento para a medição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. A criança deve estar descalça, despida, sem touca, protetores ou enfeites de cabeça. O 
cabelo deve estar solto.  
2. Com o auxílio da mãe, deitar a criança mantendo seus ombros e cabeça apoiados na 
mesa ou superfície plana. Segurar os tornozelos da criança mantendo-se as pernas esticadas.  
3. Encostar a cabeça da criança na extremidade fixada régua ou mesa antropométrica. 
Deslizar a peça móvel até encostar nos calcanhares, mantendo os joelhos bem estendidos. 
Solicitar ajuda da mãe para manter a cabeça da criança na posição correta.  
4. Proceder a leitura da medida. A medida correta exige a precisão até o milímetro, 
contudo, para evitar erros de medição aconselha-se aproximar, quando necessário, para o meio 
centímetro mais próximo (exemplo: 70,2cm aproximar para 70,0 cm, 81,8cm, aproximar para 82,0 
cm). Registrar imediatamente.  
5. Retirar a criança da mesa e orientar a mãe para vesti-la. 
6. Avaliar a adequação do comprimento na tabela de percentis e informar 
a mãe sobre essa adequação. 
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ALTURA (CRIANÇAS DE 24 A 72 MESES - EM PÉ) 
 

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A medição da altura da criança maior de 2 anos deve ser feita em pé, em balança 

plataforma com antropômetro ou em antropômetro de parede. 

 

PROCEDIMENTO PARA A MEDIÇÃO: 
 

1. A criança deve estar descalça, com roupas muito leves ou despida, sem touca, 
protetores ou enfeites de cabeça. O cabelo deve estar solto.  
2. Colocar a criança de pé, sem curvar os joelhos, braços ao longo do corpo com os 
calcanhares e ombros eretos e olhando para a frente.  
3. Deslizar o antropômetro ou haste metálica da balança até encostar na cabeça da criança, com 

pressão 
suficiente apenas para comprimir os cabelos, mantendo-a firme.  
4. Proceder a leitura da medida. A medida correta exige a precisão até o milímetro, 
contudo, para evitar erros de medição aconselha-se aproximar, quando necessário, para o meio 
centímetro mais próximo (exemplo: 110,2 cm aproximar para 110,0 cm, 131,8 cm, aproximar para 
132,0 cm). Registrar imediatamente. 
5. Avaliar a adequação da altura na tabela de percentis e informar a mãe sobre essa 
adequação. 
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PESO 
 

Crianças de 0 a 23 meses 
 

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO: 
 

As balanças mais apropriadas para esta faixa etária são as que possuem divisões em, no 
mínimo, 100g, capacidade total de, no mínimo, 25 kg, facilidade de leitura dos pesos e mecanismo 
de tara. As balanças portáteis são aconselháveis por permitirem a deslocação para visitas 
domiciliares, inquéritos, pesagens durante campanhas de vacinas, etc. 

Os equipamentos que melhor atendem essas características são:  
1. balança pediátrica, que possuem grande precisão com divisões em 10g mas menor 
capacidade (16kg) e portabilidade;  
2. balança suspensa de braço com suporte para a criança; 
3. balança suspensa tipo relógio com suporte para a criança. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS DE MEDIÇÃO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Colocar a balança pediátrica em superfície plana em altura que permita uma boa visualização 
da escala, destravar e tarar a balança antes de toda e qualquer pesagem. 
2. As balanças  suspensas devem  ser  penduradas  em  local  seguro  e  em  altura  que  permita  
uma  boa visualização da escala, normalmente na altura dos olhos do profissional de saúde, tarar 
a balança antes de toda e qualquer pesagem. 
3. A criança deve estar descalça, despida ou, no caso de frio, com roupas muito leves, sem touca, 
protetores ou enfeites de cabeça. O cabelo deve estar solto. 
4. Para a balança pediátrica:Com o auxílio da mãe ou acompanhante, colocar a criança no centro 
da balança pediátrica, deitada ou sentada.Movimentar o cursor maior (quilogramas) sobre o 
suporte aproximando-a do número de quilos esperados para a idade. Movimentar o cursor menor 
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(gramas) fazendo o ajuste até o ponteiroatingir o equilíbrio.Ler o peso da criança e anotá-lo, 
imediatamente, na ficha de registro. 
5. Com o auxílio da mãe ou acompanhante, retirar a criança da balança. 
6. Anotar o peso na curva de crescimento no Cartão da Criança e interpretar a evolução 
7. Informar o peso da criança e a evolução do crescimento para a mãe ou acompanhante. 
8. Nos casos de crescimento deficiente ou de desnutrição, proceder de acordo com as orientações 
deste manual. 

 

Crianças de 24 a 72 meses 
 

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para o caso de crianças de 24 a 60 meses, as balanças mais apropriadas são as que 
possuem divisões em, no mínimo, 100g, facilidade de leitura dos pesos e mecanismo de tara.  

A balança que melhor atende a essas características é a balança plataforma, utilizada 
para a pesagem de adultos. 
 
Técnicas de medição: 
 

1) Colocar a balança de plataforma em superfície plana em altura que permita uma boa visualização 
da escala, destravar e ajustar a tara da balança antes de toda e qualquer pesagem.  

2) As balanças suspensas devem ser penduradas em local seguro e em altura que permita uma 
boa visualização da escala, normalmente na altura dos olhos do profissional de saúde, tarar a 
balança antes de toda e qualquer pesagem. 
 

3) A criança deve estar descalça, com roupas muito leves, sem protetores ou enfeites de 
cabeça. O cabelo deve estar solto. 

4) Explicar para a criança o que será feito e por que. 
5) Para a balança plataforma: 
 Colocar a criança, em pé, no centro da plataforma. 
 Movimentar o cursor maior (quilogramas) sobre o suporte aproximando- a do número de 

quilos esperados para a idade. Movimentar o cursor menor (gramas) fazendo o ajuste até o 
ponteiro atingir o equilíbrio.  

 Ler o peso da criança e anotá-lo, imediatamente, na ficha de registro. 
6) Para as balanças suspensas: 
 Com o auxílio da mãe, colocar a criança no suporte. 
 Movimentar a peça ao longo do suporte até atingir o equilíbrio (balanças de braço) ou ler o peso 

diretamente no relógio (balanças tipo relógio).  
 Ler o peso e anotá-lo, imediatamente, na ficha de registro. 
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7) Retirar a criança da balança. 
8) Anotar o peso na curva de crescimento do Cartão da Criança e interpretar a evolução. 
9) Informar o peso da criança e a evolução do crescimento para a mãe ou acompanhante. 
10) Nos casos de crescimento deficiente ou de desnutrição, proceder de acordo com as 

orientações deste manual. 
 

ANEXO 3: VERIFICAÇÃO DE PESO E ALTURA (CRIANÇA) 
 

As medidas, quando combinadas, formam os índices antropométricos, que nos permitem 

comparar a informação individual com parâmetros utilizados como referência. As medidas mais usadas 

são a massa corporal (peso) e altura (comprimento e estatura). Em todas as consultas e em todos os 

contatos dos usuários com o serviço de saúde e importante que sejam aferidas as medidas 

antropométricas e que o estado 
nutricional seja identificado.  

Os serviços de saúde precisam estar sensibilizados para a importância destas medidas, no intuito 
de garantir confiabilidade e qualidade no cuidado a saúde. 

A relação entre peso e estatura é importante para detectar deficiência recente de peso 

(desnutrição aguda) e é também o índice recomendado pela OMS para avaliar sobrepeso. Portanto, é 

um índice de desnutrição aguda e também de sobrepeso. Seus pontos de corte são os percentis 97 

(sobrepeso) e 3 (desnutrição). Crianças com peso/estatura abaixo do percentil 3, sobretudo aquelas 

menores de dois anos de idade, devem ser encaminhadas para programas específicos de recuperação 

nutricional 

 

• CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL: 
 

Para a classificação do estado nutricional, são adotados os seguintes critérios, segundo os 

índices antropométricos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Uma criança com a classificação de peso elevado para a idade pode ter problemas de 
crescimento, mas o melhor índice para essa avaliação é o IMC-para-idade (ou o peso para-estatura). 
2. O índice antropométrico mais recomendado pelo SISVAN para avaliação do excesso de peso é o 

IMC-para-idade. Isso porque a associação para determinar o risco à saúde é mais sensível quando 
avaliada a relação entre o peso e o quadrado da medida de altura (IMC) do que com a medida 
isolada da altura (Peso-para-Estatura). Acima do percentil 97 (Escore-z +2), a criança pode 
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apresentar obesidade. A obesidade é uma doença crônica de natureza multifatorial, caracterizada 
pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo, acarretando prejuízos à saúde.  

3. Uma criança classificada com estatura para idade acima do percentil 99,9 (Escore-z +3) é muito 

alta, mas raramente corresponde a um problema. Contudo, alguns casos correspondem a desordens 

endócrinas e tumores. Em caso de suspeitas dessas situações, a criança deve ser referenciada para 

um atendimento especializado. 
Para a classificação do estado nutricional de crianças menores de 5 anos, são adotadas como 
referência as curvas de crescimento infantil propostas pela Organização Mundial da Saúde em 2006 
(WHO 2006), e para as crianças de 5 a 10 anos incompletos a referência da Organização Mundial da 
Saúde lançada em 2007 (WHO 2007), que corresponde a uma reanálise dos dados do Nacional 
Center for Health Stas - NCHS. 
 


