
Anexo 2 
 

Com o intuito de minimizar os erros de medida e conferir consistência durante o processo de medição, procedeu-se a uma ordem de medições 

que se repetiu para todos os sujeitos de igual forma. Os sujeitos foram mensurados isoladamente, em fato de banho e antes do início do treino, 

numa sala preparada para o efeito, garantindo assim a equidade de condições de observação. Cada variável foi mensurada por três vezes, tendo 

sido escolhido o valor médio ou o valor repetido. Todas as medições, salvo algumas excepções, foram realizadas do lado direito dos sujeitos 

(Fragoso e Vieira, 2005). 

 

Variável Antropométrica  

Massa Corporal (Kg) 

Definição: Massa total do corpo humano. 

O medidor, antes de proceder à mensuração, deve aferir a balança e colocar-se de frente para o observado. O observado na 

posição bípede com os membros superiores pendentes ao longo do tronco e a olhar em frente deve colocar-se no centro da 

plataforma da balança, e distribuir o peso sobre os dois pés. O observado deve estar descalço e com roupas leves. 

Estatura (cm) 

Definição: É a distância do vértex (ponto superior da cabeça) ao solo. 

O observado deve estar descalço, na posição antropométrica sobre uma superfície lisa perpendicular ao antropómetro e usar 

pouca roupa no momento da medição, para que seja visível a posição do seu corpo. O peso deve estar distribuído sobre os 

dois pés e a cabeça orientada segundo o plano de Frankfurt ou horizontal. O medidor deve ajudar o observado a adoptar 

uma posição erecta fazendo uma ligeira pressão lombar com a mão direita e apoiando a mão esquerda na região esternal. 

Simultaneamente deve fazer uma ligeira tracção na zona cervical. A mão esquerda é colocada debaixo do queixo do 

observado enquanto a mão direita coloca a haste móvel do antropómetro sobre o vértex fazendo pressão suficiente para 

comprimir o cabelo. Sempre que possível pede-se ao observado que faça uma inspiração profunda durante o momento da 



mensuração. O medidor deve minimizar o erro de paralaxe durante a leitura. 

Altura Sentada (cm) 

 

Definição: É a distância vértico-esquiática. 

O observado deve sentar-se numa caixa antropométrica com os joelhos direccionados para a frente, sem que a zona 

posterior da perna esteja em contacto com a borda da mesa. A cabeça deve estar orientada segundo o plano de Frankfurt e 

as mãos em cima das coxas. Os procedimentos de medição são idênticos aos descritos anteriormente para a estatura. 

Envergadura (cm) 

Definição: É a distância entre os dois dactylions (ponta do dedo médio) medida em linha recta. 

O observado está de pé, com os pés juntos e encostado a uma parede. Os membros superiores estão em adução no plano 

horizontal (ao nível dos ombros) e com as palmas das mãos viradas para fora. Durante a medição os membros superiores 

devem ser mantidos em extensão máxima.   

Diâmetro Biacromial (cm) 

Definição: É a distância entre as projecções mais laterais dos acrómios. 

O observado deve estar na posição bípede relaxada com os braços pendentes ao longo do tronco e os ombros na posição 

natural. O medidor deve colocar-se por trás do observado o que permite localizar mais facilmente os pontos acromiais. As 

hastes do compasso devem pressionar ligeiramente os pontos acromiais. 

Diâmetro Bicristal (cm) 

Definição: É a distância entre os dois pontos iliocristais. 

O observado está na posição bípede com os membros superiores pendentes ou cruzados sobre o peito. O medidor coloca-se 

em frente ao observado e coloca o compasso com uma inclinação de aproximadamente 45 graus com as hastes a apontar 

para cima. Deve pressionar-se o compasso para reduzir o efeito dos tecidos que revestem a zona. 

Comprimento Acromial-

Dactylion (cm) 

Definição: É a distância medida em linha recta entre o ponto acromial e o ponto dactylion. 

O observado deve estar na posição bípede relaxada com os braços pendentes ao longo do tronco e a mão com os dedos 

juntos e esticados. A haste fixa do compasso de barras é colocada sobre o ponto acromial enquanto a haste móvel é 



transportada até ao ponto dactylion. Esta medida representa o comprimento do membro superior. 

Comprimento da Mão (cm) 

Definição: É a menor distância entre o ponto midstylion e o dactylion. 

O observado deve estar na posição bípede relaxada com os braços pendentes ao longo do tronco. O cotovelo direito deve 

estar ligeiramente flectido, o antebraço em supinação e os dedos da mão em extensão (mas não em hiperextensão). A haste 

fixa da craveira deve ser colocada no ponto midstylion e a haste móvel sobre o dactylion. Esta medida representa o 

comprimento da mão.   

Largura da Mão (cm) 

Definição: Máxima distância da palma da mão. 

Medida tirada ao nível da porção distal dos ossos do metacarpo desde o 2º ao 5º metacarpo. O observado deve ter a mão 

esticada, com os dedos juntos e a palma virada para cima. 

Altura Trocantérica (cm) 

Definição: É a distância entre o ponto trocantérico e o solo. 

O observado deve permanecer na posição bípede com o membro superior esquerdo pendente ao longo do tronco e o 

membro superior direito em abdução horizontal, os pés juntos e o peso igualmente distribuído pelos dois pés. O pé direito 

do observado deve ficar encostado à parede. O antropómetro deve estar no plano vertical. Esta medida representa o 

comprimento do membro inferior. 

Comprimento do Pé (cm) 

Definição: É a distância entre o ponto akropodion e o ponto pternion. 

O observado deve permanecer na posição bípede, com os membros superiores pendentes ao longo do tronco, os membros 

inferiores ligeiramente afastados e o peso igualmente distribuídos pelos dois pés. O observador posiciona-se lateralmente 

em relação ao observado, coloca a haste fixa do compasso de barras sobre o ponto pternion e desloca a haste móvel até ao 

ponto akropodion. Deve aplicar-se o mínimo de pressão possível nas pontas do compasso. 

Largura do Pé (cm) Definição: Máxima distância entre as faces laterais do pé.  



Medida tirada ao nível da porção distal dos ossos do metatarso perpendicularmente ao eixo longitudinal do segmento. O 

observado deve assumir a posição de pé com os pés ligeiramente afastados e o peso distribuído pelos dois. 

Diâmetro  

Bicôndilo – Femural (cm) 

Definição: é a distância entre os pontos mais laterais dos côndilos femurais. 

O observado deve estar sentado de modo a que a coxa e a perna façam um ângulo recto. O observador coloca-se de frente 

para o observado e segura as pontas do compasso com os polegares e os indicadores, usando os dedos médios para procurar 

os côndilos laterais do fémur.  

Diâmetro  

Bicôndilo – Umeral (cm) 

Definição: É a distância entre o epicôndilo (externo) e a epitróclea (interno) umerais. 

O observado deve permanecer na posição bípede com o antebraço elevado de forma a fazer um ângulo de 90 graus com o 

braço, as costas da mão devem estar viradas para o observador. Colocam-se as pontas do compasso sobre os côndilos 

umerais. 

Perímetro do Braço (cm) 

 

Definição: é a circunferência obtida sobre o ponto mid-acromial-radial, perpendicular ao eixo longitudinal do segmento. 

O observado deve permanecer na posição bípede com os membros superiores pendentes ao longo do tronco. 



Definição PBRCC (com contracção): é a circunferência obtida na zona de maior volume do músculo bicipital no 

momento de uma contracção isométrica máxima. 

O observado deve permanecer na posição bípede com o membro superior esquerdo pendente ao longo do tronco e o 

membro superior direito em elevação superior e anterior com o antebraço em supinação e flectida sobre o braço num ângulo 

entre os 45 e 90 graus. O observador coloca-se do lado de fora e à direita do observado. Pede para este fazer uma ligeira 

contracção braquial de forma a localizar mais facilmente a zona de maior volume do músculo e coloca a fita em torno do 

segmento. A fita deve ser colocada de forma, a que o zero fique na face lateral externa do braço. Finalmente, pede-se ao 

observado para fazer uma contracção máxima.  

Perímetro Geminal (cm) 

Definição: É a circunferência obtida na zona de maior volume geminal. 

O observado deve permanecer na posição bípede, com os membros superiores pendentes ao longo do tronco, os membros 

inferiores ligeiramente afastados e o peso igualmente distribuído pelos dois pés. O observador posiciona-se lateralmente em 

relação ao observado e coloca a fita métrica no plano horziontal, perpendicularmente ao eixo longitudinal da perna. 

Prega Subescapular (mm) 

É uma prega oblíqua de cima para baixo e de dentro para fora, cerca de 2 cm abaixo do ponto subescapular. 

O observado deve permanecer na posição bípede com os membros relaxados e pendentes ao longo do tronco. 

Prega Supraespinal (mm) 

É uma prega oblíqua de cima para baixo e de fora para dentro, sobre o ponto que fica na intercepção da linha que vai desde 

a marca do ponto ilioespinal até ao bordo anterior da axila com a linha horizontal traçada ao nível do ponto iliocristal. 

O observado deve permanecer na posição bípede com os membros superiores pendentes ao longo do tronco. 

Prega Abdominal (mm) 

É uma prega vertical tirada entre a linha de Spiegel e o sulco mediano, cerca de 5 cm para a direita do ponto omphalion 

(cicatriz umbilical).  



O observado deve permanecer na posição bípede com os membros superiores ao longo do tronco. 

Prega Tricipital (mm) 

É uma prega vertical tirada ao nível do ponto mid-acromial radial sobre o músculo tricipital. 

O observado está na posição bípede com os membros superiores pendentes ao longo do tronco. Pode pedir-se ao observado 

para fazer uma ligeira rotação externa do membro superior (posição anatómica). A prega é tirada paralelamente ao eixo 

longitudinal do segmento. 

Prega Bicipital (mm) 

É uma prega vertical tirada ao nível do ponto mid-acromial-radial sobre o músculo bicipital. 

O observado está na posição bípede com os membros superiores pendentes ao longo do tronco. Pode pedir-se ao observado 

para fazer uma ligeira rotação externa do membro superior (posição anatómica). A prega é tirada paralelamente ao eixo 

longitudinal do segmento. 

Prega Geminal (mm) 

É uma prega vertical obtida na zona de maior volume dos gémeos e na face interna da perna, paralelamente ao eixo 

longitudinal do segmento. 

 

O observado deve permanecer na posição bípede, com os membros superiores pendentes ao longo do tronco e o pé direito 

sobre um banco, de modo a que a coxa e a perna façam um ângulo recto. 

Prega Crural (mm) 

É uma prega vertical tirada paralelamente ao eixo longitudinal do segmento, a meia distância entre a prega inguinal e o 

ponto patelar anterior. 

 

O medidor coloca-se ao lado direito do observado e destaca a prega com a mão esquerda. O observado está sentado, com o 

tronco direito, os braços pendentes lateralmente e os membros inferiores flectidos a 90 graus.  

Índice Envergadura / Altura 

(IEA) 
Índice que se relaciona com a envergadura e a altura: 



                                    Envergadura 

Índice Envergadura-Altura = --------------------------------------- x 100 

                                      Altura 

Índice Córmico (IC) 

Índice que relaciona medida da altura tronco cefálica com a medida da estatura. Permite apreciar a contribuição relativa do 

segmento superior do corpo (tronco, pescoço e cabeça) e dos membros inferiores na estatura do sujeito. 

 

                                                   Altura Sentada (cm) 

                                       Índice córmico = --------------------------------------- x 100 

                                                                               Estatura (cm) 

Índice de Comprimento do 

Membro Superior (IMS) 

Índice que se define como uma opção de análise quanto à participação dos membros inferiores na estatura do sujeito. 

 

                            Índice de comprimento          Comprimento dos membros superiores (cm) 

                           dos membros superiores  = ------------------------------------------------------------ x 100 

                      Estatura (cm) 

Índice de Comprimento do 

Membro Inferior (IMI) 

Índice que se define como uma opção de análise quanto à participação dos membros inferiores na estatura do sujeito. 

 

                           Índice de comprimento             Comprimento dos membros inferior (cm) 

                           dos membros inferiores   = ------------------------------------------------------------ x 100 

                                                                                                          Estatura (cm) 

Índice Acrómio-Iliaco (IAI) Índice empregado na análise da proporcionalidade corporal que procura identificar a largura relativa da cintura escapular 



em comparação com a cintura pélvica. 

                                     Diâmetro bicristal (cm) 

                             Índice de acrómio-ilíaco = -------------------------------------------- x 100 

                                  Diâmetro biacromial (cm) 

Índice de Longitudinalidade 

da Mão (ILM) 

Índice que relaciona o comprimento e a largura da mão. 

Índice de Longitudinalidade da Mão = Comprimento da Mão / Largura da Mão 

Índice de Longitudinalidade 

do Pé (ILP) 

Índice que relaciona o comprimento e a largura do pé. 

Índice de Longitudinalidade do Pé = Comprimento do Pé / Largura do Pé 

 


