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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR DO PAS 2022 

 

ATENÇÃO:  

Todas as entidades selecionadas como finalistas do processo seletivo PAS estão cientes, desde já, que já deverão 

ter disponíveis os equipamentos abaixo descritos. Estão cientes ainda que tais equipamentos são contrapartida da 

entidade, isso é, deverão ser adquiridas com recursos próprios.  

 

Especificação balança 

Descrição: Qualquer balança para pesar pessoas digital ou mecânica com capacidade para pessoas com até 150kg, 

divisão de 50g ou 100g, desde que Homologada pelo INMETRO.   

Podem ser adquiridas em lojas físicas ou pela internet, mas precisam já estar disponíveis no ato da assinatura do 

acordo de parceria com a FSA (Instrumento de Colaboração). 

Sugestão de modelos e marcas de balanças (apenas sugestões, podendo ser de outras marcas, desde que 

certificadas pelo INMETRO): 

Marca BALMAK – modelo: BK-F MÓBILE - balança digital portátil para pesar pessoas. 

Marca WELMY – modelo: W 200 Portátil – balança digital portátil para pesar pessoas 

Marca WELMY – modelo: W 200 Portátil – balança mecânica portátil para pesar pessoas 

Marca WELMY – modelo 200 (farmácia) – balança digital para pesar pessoa 

Marca LIDER – modelo P150 - balança portátil para pesagem de pessoas linha 150P 

Marca SANNY – modelo BL200PP – balança digital para pesar pessoas. 

Sugestão de modelos e marcas de balanças com estadiomêtro acoplado 

Marca BALMAK – modelo: BK-F/FA – balança digital para pesar (e medir) pessoas 

Marca BALMAK – modelo: Premium BK-F/FA – balança digital para pesar (e medir) pessoas 

Marca BALMAK – modelo 111 – balança mecânica antropométrica para pesar e medir pessoas  

Marca WELMY – modelo 110 CH ou 110 CH G – balança mecânica antropométrica para pesar e medir pessoas 

Marca WELMY – modelo200/100 ou 200/100A– balança digital antropométrica para pesar e medir pessoas 

Marca TOLEDO – modelo 2096 PP – balança eletrônica para pesar e medir pessoas 

Marca LIDER – modelo P150C – balança eletrônica para pesar e medir pessoas 

Marca SANNY – modelo BL201PP – balança digital com estadiômetro para pesar e medir pessoas 

CASO A ENTIDADE ATENDA TAMBÉM BEBÊS DEVERÁ DISPOR DE BALANÇA ESPECÍFICA PARA PESAR ESSE PÚBLICO 

SUGESTÕES 
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Marca BALMAK – modelo Móbile Baby ELP 25BB – balança digital para pesar (e medir) bebês (até 25kg) – para os 

casos em que a instituição atenda apenas bebês 

Marca Welmy – modelo 109 E – balança pediátrica eletrônica para pesar (e medir) bebês (até 30kg) - para os casos 

em que a instituição atenda apenas bebês 

Marca TOLEDO – Modelo Junior Plus – balança eletrônica para pesar bebês (até 15kg) - para os casos em que a 

instituição atenda apenas bebês 

OBSERVAÇÕES 

1- Nos modelos sugeridos há opção de escolha do peso máximo aferido. A instituição terá de fazer a opção 

em função do perfil do público assistido 

2- Importante orientar que há a possibilidade de utilizarmos a balança de adulto para pesagem de bebês. 

Neste caso o cuidador afere em primeiro lugar seu peso corporal, na sequencia faz nova pesagem com a criança e 

o resultado é obtido por subtração. 

 

Epecificação: Estadiômetro 

Descrição: estadiômetro vertical fixo ou portátil, graduação de 01mm 

Sugestão de modelos e marcas 

Marca BALMAK – modelo ES-223 (portátil, de piso) para medir adultos e crianças (85 -210cm) 

Marca BALMAK – modelo ES-221 (fixo, compacto, com fita de medição) para medir adultos e crianças (0-220cm) 

Marca BALMAK – modelo ES-222 (fixo de parede) para medir adultos e crianças (60 -220cm) 

Marca WELMY – estadiômetro de parede (05- 200 cm) 

Marca SANNY – modelo ES2040 - estadiômetro compacto (portátil) tipo trena (0-210cm)  

Marca SANNY – modelo ES2030 - estadiômetro standard de parece (80-220cm)  

OBSERVAÇÕES: 

1- No caso de a instituição optar por balança com estadiômetro/infantômetro não há necessidade de 

aquisição destes equipamentos separadamente 

2- Salientar sobre a necessidade de infantômetro para aferição do comprimento de crianças menores de 2 

anos  

 

Especificação: Infantômetro/paquímetro  

Descrição: Infantômetro horizontal para medir crianças com paquímetros deslizadores, graduação de 01mm 

Sugestão de modelos e marcas 

Marca BALMAK – modelo INF-100P – horizontal (0-100cm)  
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Marca WELMY – Infantômetro portátil horizontal (0-100cm) 

OBSERVAÇÕES: 

1- Infantômetro também é utilizado para aferição da altura do joelho de idosos 

2- O equipamento mais indicado para aferição da altura do joelho é o paquímetro, porém o custo é alto, sendo 

assim a sugestão é o infantômetro  

 


