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The quality of anthropometric information is essential to ensure the correct 
nutritional assessment. The lack of qualifi cation and training can result 
in poor precision and accuracy of evaluators, distorting the prevalence of 
nutritional disorders with serious consequences for the individual and for 
the population. Considering such points, this study evaluated the 
performance of three anthropometrists with different degrees of knowledge 
and practical experience on the measurement techniques, as well as the 
impact on the nutritional diagnosis. Each anthropometrist assesed
20 individuals in duplicate, checking the body mass, height, girths (arm, 
waist, abdomen, hip and thigh) and skinfolds (biciptal, tricipital, 
subscapular, suprailiac, abdominal and thigh). Next, the subjects were 
classifi ed according to body mass index, waist circumference and fat 
percentage. It was found that the shorter the experience and previous 
training of evaluators, the more errors during the measurements were 
made, thus resulting in poor precision and accuracy, particularly for girths 
and skinfolds. The several errors made by insuffi ciently trained evaluators 
when measuring skinfolds resulted in the misclassifi cation of fat percentage 
in many individuals. It is recommended that periodic training in 
anthropometry be carried out to ensure reliable results both for the 
individual and for the population.
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RESUMEN

La calidad de la información antropométrica es 
fundamental para garantizar el correcto 
diagnóstico nutricional. La falta de formación 
y califi cación puede resultar en baja precisión 
y exactitud de los evaluadores, que distorsionan 
la prevalencia de los trastornos nutricionales e 
traen graves consecuencias en los niveles 
individuales y de población. Este estudio estimó 
el desempeño de tres evaluadores con diferentes 
grados de conocimiento y práctica de las 
técnicas de medición, y el impacto en el 
diagnóstico nutricional. Cada evaluador 
determinó dos veces las siguientes medidas de 
los 20 individuos participantes: masa corporal, 
talla, perímetros (brazo, cintura, abdomen, 
cadera y muslo) y pliegues cutáneos (bicipital, 
tricipital, subescapular, suprailíaco, abdominal 
y muslo). A continuación, los sujetos fueron 
clasifi cados según el índice de masa corporal, 
circunferencia de cintura y porcentaje de grasa. 
Se encontró que los evaluadores con poca 
formación teórica y poca práctica presentaron 
más errores en las mediciones, lo que resultó en 
baja precisión y exactitud, particularmente para 
los perímetros corporales y pliegues cutáneos. La 
elevada tasa de error en los pliegues cutáneos 
causó error en la clasifi cación del porcentaje de 
grasa en muchas personas. Se recomienda que 
programas de califi cación y formación continua 
en antropometría sean hechos regularmente en 
los servicios para garantizar resultados 
confiables, tanto a nivel individual como 
colectivo.
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RESUMO

A qualidade das informações antropométricas 
é fundamental para garantir o correto 
diagnóstico nutricional. A falta de capacitação 
e treinamento pode implicar em baixa precisão 
e exatidão dos antropometristas, distorcendo 
as prevalências de desvios nutricionais e 
trazendo sérias consequências em níveis 
individual e populacional. Nesse sentido, o 
presente estudo avaliou o desempenho de três 
antropometristas com diferentes graus de 
conhecimento e de experiência prática das 
técnicas de aferição, e a repercussão sobre o 
diagnóstico nutricional. Cada antropometrista 
avaliou 20 indivíduos, aferindo em duplicata 
a massa corporal; estatura; perímetros (braço, 
cintura, abdômen, quadril e coxa) e dobras 
cutâneas (biciptal, triciptal, subescapular, 
supra-ilíaca, abdominal e coxa). Em seguida, 
os indivíduos foram classifi cados quanto ao 
Índice de Massa Corporal, perímetro da cintura 
e percentual de gordura. Verificou-se que 
quanto menor a prática e o treinamento prévio 
dos antropometristas, mais erros cometiam 
durante as aferições, resultando em baixa 
precisão e exatidão, particularmente para 
perímetros corporais e dobras cutâneas. A 
coleta inadequada das dobras cutâneas pelos 
antropometristas com menos treinamento 
resultou erro na classifi cação do diagnóstico 
nutricional quanto ao percentual de gordura 
em diversos indivíduos. Recomenda-se que 
capacitações e treinamentos periódicos em 
antropometria sejam realizados nos serviços a 
fi m de garantir resultados fi dedignos tanto em 
nível individual quanto coletivo.

Palavras-chave: Antropometria. 
Avaliação nutricional. Capacitação.
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INTRODUÇÃO

A antropometria, definida como o conjunto de mensurações do corpo humano 

ou de suas partes, é um dos métodos mais utilizados para a avaliação do estado 

nutricional. Destaca-se como um bom preditor das condições de saúde, nutrição e 

sobrevida de indivíduos e populações (FERREIRA; SICHIERI, 2007; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1995).

No Brasil, informações antropométricas são fundamentais para o Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional, que visa não somente avaliar e monitorar o estado 

nutricional e do consumo alimentar das pessoas que frequentam as Unidades Básicas do 

Sistema Único de Saúde, mas também nortear a formulação e reorientação de estratégias, 

ações e políticas públicas que visem a melhoria das condições nutricionais da população 

(BRASIL, 2004).

Dada a relevância dessa ferramenta no nível individual e coletivo, é fundamental estar 

atento à qualidade das medidas aferidas, devendo-se avaliar periodicamente a precisão e 

exatidão dos antropometristas. A precisão (ou reprodutibilidade) se refere à capacidade do 

antropometrista de obter valores semelhantes (ou bem próximos) em medidas repetidas 

no mesmo indivíduo, enquanto a exatidão (ou validade) está relacionada com a habilidade 

de obter valores similares ao real, encontrado por um antropometrista muito experiente e 

criterioso (PEREIRA, 2005; WILLETT, 1990). Quando os antropometristas têm baixa precisão 

e exatidão, desvios nutricionais podem ser subestimados ou superestimados, trazendo sérias 

consequências em níveis individual e populacional. Ao se subestimar tais défi cits e excessos 

nutricionais, indivíduos doentes são privados de um atendimento mais individualizado, 

favorecendo a perpetuação e agravamento de seus distúrbios. Além disso, medidas públicas 

de intervenção deixam de ser aprimoradas ou até mesmo implementadas por falta de dados 

concretos sobre o problema. Em contrapartida, superestimar os agravos pode implicar em 

intervenção precoce em indivíduos saudáveis, e consequente sobrecarga nos sistemas de 

saúde e má utilização dos recursos de programas assistenciais.

A participação periódica e regular do profi ssional em capacitações e treinamentos em 

antropometria, melhora a qualidade de suas medidas, e possibilita um diagnóstico nutricional 

mais próximo do real (FRAINER et al., 2007; ULIJASZEK; KERR, 1999). Essa atividade 

nos serviços favorece, não somente a identifi cação de erros e a melhoria das medidas de 

antropometristas iniciantes, mas, também ajuda na manutenção da qualidade das aferições 

do profi ssional já treinado, garantindo um serviço de qualidade. Os antropometristas que 

pouco reciclam seus conhecimentos estão sujeitos a medidas com variados tipos de erros, 

tanto aleatórios quanto sistemáticos (ULIJASZEK; KERR, 1999).

Na literatura nacional e internacional, são escassas as investigações a respeito da 

infl uência de capacitações e treinamentos sobre a precisão e exatidão dos antropometristas. 

Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar o desempenho de 

antropometristas com diferentes graus de conhecimento e de prática das técnicas de aferição 

e a repercussão sobre o diagnóstico nutricional.
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MATERIAL E MÉTODOS

Os dados analisados neste estudo foram coletados em outubro de 2008, no 

Laboratório de Antropometria da Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação 

Oswaldo Cruz, durante a etapa de capacitação de pesquisadores para a aferição de 

medidas antropométricas, que antecedeu a coleta de dados em campo de um projeto 

de pesquisa. O referido projeto foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética da 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz (protocolo 

nº. 158/06-CEP-ENSP).

Conforme recomendação de Perini et al. (2005), a amostra estudada foi composta 

por 20 indivíduos de ambos os sexos, recrutados em uma das turmas de um curso de 

graduação de uma faculdade pública do Rio de Janeiro. A participação foi voluntária, e 

apenas fi zeram parte do estudo os indivíduos que, após esclarecimentos dos objetivos e 

procedimentos do estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (os 

menores de 18 anos de idade tiveram o termo assinado pelo responsável), obedecendo 

à Resolução 196/96 sobre normas para realização de pesquisa em seres humanos. Do 

total de 35 estudantes convidados a participar, 15 recusaram (43% de perdas).

As medidas antropométricas aferidas foram: massa corporal, estatura, perímetros 

corporais (braço, cintura, abdômen, quadril e coxa) e dobras cutâneas (biciptal, 

triciptal, subescapular, supra-ilíaca, abdominal e coxa). Para mensuração da estatura, 

dobras cutâneas e perímetros, excetuando o perímetro da cintura, foram utilizados os 

procedimentos descritos por Lohman, Roche e Martorell (1988). O perímetro da cintura foi 

realizado de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1989); e a massa corporal, segundo Barros et al. (2005).

Os antropometristas tinham os seguintes graus de experiência:

–  Antropometrista 1 (A1): experiente, com certifi cação internacional em antropometria 

pela International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK), 

sendo, portanto, considerado o padrão-ouro (supervisor);

– Antropometrista 2 (A2): pouco experiente, com apreensão das técnicas em curso 

de antropometria realizado poucos meses antes do estudo, com carga horária 

total de 16 horas teorico-práticas;

– Antropometrista 3 (A3): inexperiente e com apreensão das técnicas apenas pela 

leitura de apostila.

Todos os antropometristas foram orientados a utilizar os mesmos equipamentos e 

adotar os mesmos protocolos de aferição antropométrica. A aferição de todas as medidas 

foi realizada em duplicata e de forma não consecutiva, sendo cada antropometrista 

responsável pelo registro de suas próprias medidas em formulário padronizado, e 

pela organização do seu fl uxo de trabalho. As aferições de cada indivíduo foram feitas 

em um único período do dia (tarde), dada a limitada disponibilidade de tempo dos 

voluntários.

BAGNI, U. V.; FIALHO JÚNIOR, C. C.; BARROS, D. C. Infl uência do erro técnico de medição em antropometria sobre o diagnóstico 
nutricional. Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr.= J. Brazilian Soc. Food Nutr., São Paulo, SP, v. 34, n. 3, p. 187-200, dez. 2009.



191

Para mensurar a massa corporal, foi utilizada a balança plataforma mecânica da 

marca Filizola, modelo 31, devidamente calibrada, com precisão de 0,1kg e escala de 

0 a 150kg. A estatura foi determinada utilizando o estadiômetro do tipo trena, modelo 

SECA 206 com precisão de 1mm, afi xado na parede. A massa corporal foi registrada 

em quilogramas e a estatura em centímetros. Foram utilizadas trenas antropométricas 

fl exíveis, com precisão de 0,1cm para aferição dos perímetros. As dobras cutâneas 

foram aferidas utilizando-se adipômetros (ou compassos de dobras) da marca Lange, 

com precisão de 1mm.

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado pela fórmula Massa Corporal(kg)/

Estatura(m)2 e a classifi cação de adultos independentes do sexo por meio dos pontos de 

corte propostos pela Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

1995; 2004). A avaliação do estado nutricional de adolescentes até 19 anos de idade foi 

baseada na classifi cação percentilar de IMC segundo sexo e idade, utilizando as curvas 

da Organização Mundial da Saúde (ONIS et al., 2007). A classifi cação do perímetro da 

cintura (PC) se deu por meio de pontos de corte propostos pela Organização Mundial de 

Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004). A estimativa do percentual de gordura 

corporal, a partir das dobras cutâneas se deu por meio de duas equações específi cas 

de Guedes (1985), e a classifi cação se deu por meio dos pontos de corte propostos por 

Heyward e Stolarczyk (2000).

A precisão e a exatidão dos antropometristas foram avaliadas por meio do cálculo 

do Erro Técnico de Medição Relativo (ETMr), segundo o protocolo proposto por Norton 

e Olds (1996), utilizando-se a seguinte fórmula:

ETMr =
 √ (∑D2/2n)  

x 100
 VMV

Onde: ∑D2 = somatório das diferenças entre a 1ª e a 2ª medida

 n = número de indivíduos avaliados

 
VMV  (Valor Médio da Variável) =

 somatório das médias das medidas

    número de indivíduos avaliados

Para a análise da precisão de cada antropometrista, foi calculado o ETMr intra-

avaliador, considerando o valor das duas aferições de cada medida antropométrica. Para 

a análise da exatidão de A2 e A3, calculou-se o ETMr interavaliador, comparando-se 

a média das duas aferições de A1 com a média das duas aferições desses 

antropometristas.

A classifi cação do ETMr foi feita segundo valores normativos propostos por 

Pederson e Gore (2000), considerados aceitáveis para antropometristas iniciantes e 

experientes (Quadro 1).
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Tipo de Análise Medida

Valor máximo de ETMr 

Antropometrista 
iniciante

Antropometrista 
experiente

Intra-avaliador
Dobras Cutâneas 7,5% 5,0%

Outras Medidas 1,5% 1,0%

Interavaliador
Dobras Cutâneas 10,0% 7,5%

Outras Medidas 2,0% 1,5%
Fonte: Pederson e Gore (2000).

Quadro 1 –  Valores aceitáveis de erro técnico de medição relativo (ETMr) para 
antropometristas iniciantes e experientes

O nível de concordância entre os três antropometristas quanto à classifi cação de Índice 

de Massa Corporal (IMC), perímetro da cintura (PC) e percentual de gordura corporal (%GC) 

foi avaliado por meio do coefi ciente de Kappa (k), segundo classifi cação de Landis e Koch 

(1977). Considerou-se concordância fraca para k entre 0 e 0,20; concordância sofrível para 

k entre 0,21 e 0,40; concordância regular para k entre 0,41 e 0,60; concordância boa para 

kappa entre 0,61 e 0,80; concordância ótima para kappa entre 0,81 e 1,0, e concordância 

perfeita quando k igual a 1,00.

A tabulação dos dados e os cálculos dos ETMr foram feitos utilizando-se o programa 

Excel for Windows versão 2003. O pacote estatístico SPSS (STATISTICAL PACKAGE FOR 

THE SOCIAL SCIENCES, 2004) versão 13.0 for Windows foi utilizado para comparar, por 

meio de Análise de Variância, as médias das medidas antropométricas, IMC e percentual de 

gordura corporal obtidas pelos antropometristas, e para calcular os coefi cientes de Kappa. 

Considerou-se o valor de p<0,05 para signifi cância estatística.

RESULTADOS

A amostra estudada teve proporção semelhante de homens (50%) e mulheres (50%), e a 

média de idade do grupo foi de 20,2 ± 2,67 anos. As características do grupo quanto às médias e 

desvios padrão de idade, massa corporal, estatura, IMC, perímetros, dobras cutâneas e per-

centual de gordura obtidos pelos três antropometristas podem ser observados na tabela 1.

Ao calcular-se o ETMr intra-avaliador (Tabela 2), verifi cou-se que todos os 

antropometristas obtiveram resultados aceitáveis para as medidas de massa corporal e 

estatura, demonstrando uma precisão satisfatória. Em relação aos perímetros corporais, 

somente o perímetro do abdômen, do quadril e coxa tiveram precisão aceitável para todos 

os antropometristas. Estratifi cando-se por sexo, evidenciou-se que a baixa precisão na 

avaliação do perímetro do braço de A2 se deveu a problemas de avaliação no sexo masculino, 

enquanto de A3 ocorreu por erros de aferição no sexo feminino. Para as dobras cutâneas, 

A1 e A2 obtiveram resultados aceitáveis para todas as medidas, exceto para bicipital. A3 

obteve resultado aceitável somente para as dobras triciptal e da coxa, sendo que para todas 

as outras, obteve um ETMr muito superior em relação aos outros antropometristas. De todas 
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as treze medidas aferidas no estudo, o percentual ETMr acima dos padrões recomendados 

no grupo como um todo foi 0,77% para A1, 15,4% para A2 e 46,1% para A3.

Tabela 1 – Características antropométricas e de percentual de gordura corporal 
da amostra, segundo o avaliador

Variáveis

Antropometrista 1 Antropometrista 2 Antropometrista 3

Média
Desvio 
Padrão

Valor 
Mín.

Valor 
Máx.

Média
Desvio 
Padrão

Valor 
Mín.

Valor 
Máx.

Média
Desvio 
Padrão

Valor 
Mín.

Valor 
Máx.

p*

Massa corporal (kg) 61,0 12,96 46,3 86,3 61,0 12,95 46,5 86,2 61,1 13,01 46,2 86,3 1,00

Estatura (cm) 167,4 8,34 154,5 183,2 167,5 8,42 154,5 183,3 167,5 8,37 154,9 183,0 0,99

Perímetros (cm)
Braço 27,6 4,41 22,5 36,9 27,8 4,35 22,5 37,3 27,2 4,22 22,2 35,0 0,90
Cintura 73,8 7,89 63,9 90,9 74,6 7,94 63,7 93,7 76,0 7,84 65,6 92,7 0,67
Abdômen 81,7 7,04 72,2 97,6 81,2 7,26 69,5 96,7 78,1 6,81 69,2 95,6 0,23
Quadril 94,1 5,32 86,6 106,4 94,3 5,03 86,7 106 93,1 5,28 84,1 106,5 0,75
Coxa 49,4 4,92 41,8 58,7 48,8 4,67 41,7 58,9 46,7 5,04 38,6 57,9 0,20

Dobras Cutâneas (mm)
Biciptal 6,3 2,70 3,0 11,5 6,3 2,23 3,0 11,5 7,8 3,04 4,0 14,5 0,12

Triciptal 15,4 4,35 9,5 22,0 15,7 4,23 9,0 23,0 15,8 3,35 8,5 21,0 0,96
Subescapular 15,4 6,70 7,0 31,0 15,1 6,29 8,0 33,0 15,8 6,93 7,00 28,5 0,95
Supra-ilíaca 23,8a 6,09 15,0 38,0 21,6b 6,54 8,5 37,0 15,4c 6,97 6,0 31,8 <0,01#

Abdominal 18,7 4,89 10,0 26,0 19,0 4,77 10,0 25,5 19,7 6,08 10,0 33,0 0,84
Coxa 21,8 5,29 8,5 30,0 22,0 6,32 7,0 32,5 20,8 4,74 15,5 31,0 0,82

IMC (kg/m2) 21,6 2,0 18,2 28,3 21,5 2,88 18,2 28,2 21,5 2,92 18,2 28,5 1,00

Gordura corporal (%) 22,4 4,00 15,9 30,4 21,6 4,00 15,6 31,1 20,1 3,71 15,9 30,9 0,22

*Análise de Variância; # Pós-teste: a>c; b>c.

Tabela 2 – Erro técnico de medição relativo (ETMr) intra-avaliador para as medidas 
antropométricas aferidas pelos antropometristas e respectiva classifi cação 
do desempenho (CD)

Variáveis

Antropometrista 1 Antropometrista 2 Antropometrista 3

Total Sexo 
Masculino

Sexo 
Feminino Total Sexo 

Masculino
Sexo 

Feminino Total Sexo 
Masculino

Sexo 
Feminino

ETMr 
(%) CDa ETMr 

(%) CDa ETMr 
(%) CDa ETMr 

(%) CDb ETMr 
(%) CDb ETMr 

(%) CDb ETMr 
(%) CDb ETMr 

(%) CDb ETMr 
(%) CDb

Massa corporal (kg) 0,14 A 0,10 A 0,18 A 0,09 A 0,08 A 0,11 A 0,40 A 0,47 A 0,22 A

Estatura (cm) 0,08 A 0,10 A 0,05 A 0,08 A 0,08 A 0,08 A 0,13 A 0,14 A 0,13 A

Perímetros (cm)
Braço 0,55 A 0,43 A 0,68 A 2,65 NA 3,30 NA 0,75 A 1,66 NA 1,37 A 2,03 NA
Cintura 0,42 A 0,39 A 0,47 A 0,78 A 0,70 A 0,87 A 5,93 NA 2,73 NA 8,38 NA
Abdômen 0,42 A 0,42 A 0,42 A 1,22 A 0,78 A 1,61 A 1,05 A 0,99 A 1,10 A
Quadril 0,46 A 0,52 A 0,37 A 0,51 A 0,41 A 0,60 A 0,87 A 0,67 A 1,05 A
Coxa 0,45 A 0,34 A 0,56 A 0,46 A 0,43 A 0,50 A 0,78 A 0,66 A 0,91 A

Dobras Cutâneas (mm)
Biciptal 8,29 NA 9,13 NA 7,52 NA 8,36 NA 11,29 NA 5,57 A 17,03 NA 19,13 NA 11,94 NA
Triciptal 3,56 A 3,97 A 3,22 A 6,92 A 8,57 NA 5,48 A 4,92 A 4,10 A 5,72 A
Subescapular 3,56 A 3,44 A 3,68 A 4,91 A 4,45 A 5,47 A 8,37 NA 4,30 A 13,14 NA
Supra-ilíaca 3,64 A 3,19 A 4,13 A 3,44 A 3,62 A 3,22 A 13,33 NA 14,08 NA 12,23 NA
Abdominal 4,68 A 4,63 A 4,71 A 3,91 A 2,97 A 3,77 A 11,16 NA 10,67 NA 11,65 NA
Coxa 3,62 A 3,04 A 3,98 A 2,41 A 2,75 A 2,12 A 5,56 A 4,60 A 6,52 A

Legenda: A= aceitável; NA= não aceitável;
aClassifi cação para antropometrista experiente; bClassifi cação para antropometrista iniciante.
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Observou-se que os ETMr interavaliador de A2 e A3 foram aceitáveis para as medidas 

de massa corporal e estatura quando comparados ao antropometrista 1, demonstrando 

exatidão (Tabela 3). Quanto aos perímetros corporais, A2 teve exatidão em todas as 

medidas (exceto para a medida da coxa entre as mulheres), enquanto A3 teve exatidão 

apenas nos perímetros do braço e do quadril. Para dobras cutâneas, A2 apresentou ETMr 

acima do aceitável para somente duas medidas no grupo como um todo, verifi cando-se 

que a falta de exatidão na dobra supra-ilíaca se deveu por erros de aferição principalmente 

no sexo masculino. A3 teve resultados inaceitáveis para todas as dobras cutâneas aferidas, 

independente do sexo. De todas as medidas aferidas, o percentual ETMr acima dos padrões 

recomendados no grupo como um todo foi 15,4% para A2 e 69% para A3.

Tabela 3 – Erro técnico de medição relativo (ETMr) interavaliador para as medidas 
antropométricas aferidas pelos antropometristas 2 e 3 e classifi cação 
do desempenho (CD)

Variáveis

Antropometrista 1 versus Antropometrista 2 Antropometrista 1 versus Antropometrista 3

Total
Sexo 

Masculino
Sexo 

Feminino
Total

Sexo 
Masculino

Sexo 
Feminino

ETMr 
(%)

CD*
ETMr 
(%)

CD*
ETMr 
(%)

CD*
ETMr 
(%)

CD*
ETMr 
(%)

CD*
ETMr 
(%)

CD*

Massa corporal (kg) 0,26 A 0,08 A 0,43 A 0,20 A 0,20 A 0,20 A

Estatura (cm) 0,11 A 0,11 A 0,12 A 0,14 A 0,17 A 0,10 A

Perímetros (cm)

Braço 1,69 A 1,58 A 1,83 A 1,83 A 1,93 A 1,63 A

Cintura 1,30 A 1,15 A 1,48 A 5,45 NA 2,05 NA 7,97 NA

Abdômen 1,04 A 0,66 A 1,36 A 4,39 NA 4,05 NA 4,75 NA

Quadril 0,60 A 0,28 A 0,82 A 1,50 A 1,92 A 0,85 A

Coxa 1,82 A 1,42 A 2,22 NA 5,26 NA 3,98 NA 6,55 NA

Dobras Cutâneas (mm)

Biciptal 9,88 A 9,44 A 10,14 NA 28,09 NA 33,56 NA 19,17 NA

Triciptal 4,96 A 6,27 A 3,80 A 14,97 NA 18,51 NA 10,93 NA

Subescapular 24,55 NA 28,15 NA 18,65 NA 27,11 NA 31,66 NA 17,19 NA

Supra-ilíaca 16,14 NA 20,36 NA 8,54 A 36,08 NA 36,74 NA 35,05 NA

Abdominal 1,87 A 1,46 A 1,72 A 14,93 NA 36,74 NA 15,16 NA

Coxa 7,52 A 9,91 A 5,03 A 18,15 NA 19,27 NA 17,04 NA

Legenda: A= aceitável; NA= não aceitável;

*Classifi cação para antropometrista iniciante.

Na avaliação da concordância quanto à classifi cação do IMC e do perímetro da 

cintura, não foi possível realizar o teste Kappa, já que a classifi cação de todos os indivíduos 

foi semelhante para os três antropometristas, pressupondo concordância perfeita entre 

eles. Para a verifi cação das concordâncias entre a classifi cação do percentual de gordura, 

utilizaram-se os dados de dezoito voluntários, uma vez que em dois indivíduos do sexo 
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feminino não foi possível obter medidas de dobra de coxa. Na comparação de A2 com 

A1, os valores de Kappa encontrados foram de 0,59 para o grupo todo (p=0,001), 0,62 no 

sexo masculino (p=0,04) e 0,53 no sexo feminino (p=0,05). Comparando-se A3 com A1, 

os valores de Kappa foram 0,40 para o grupo todo (p=0,007) e 0,62 para o sexo masculino 

(p=0,04) (valor de kappa não calculável para o sexo feminino).

Comparados com A1, os antropometristas A2 e A3 subestimaram, para a maioria dos 

indivíduos avaliados (77,8% e 72,2% respectivamente), os valores de percentual de gordura 

corporal total, sendo essa subestimativa mais frequente no sexo feminino (A2:87,5%; 

A3:87,5%) que no sexo masculino (A2: 70,0%; A3:50,0%).

DISCUSSÃO

A falta de prática e treinamento prévio infl uenciou de forma signifi cativa a qualidade 

das medidas dos antropometristas, isto é, a precisão e exatidão. Quanto maior o treinamento 

e prática do profi ssional, menor o erro técnico de medição, revelando que cursos de 

aperfeiçoamento e reciclagem em antropometria são fundamentais para garantir fi dedignidade 

às medidas aferidas. Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Frainer et al. 

(2007), que avaliou a infl uência do treinamento e padronização em antropometria sobre a 

confi abilidade das medidas realizadas por antropometristas envolvidos em uma pesquisa 

populacional. Após o treinamento, o autor verifi cou melhora no ETMr interavaliador dos 

antropometristas, devido a maior ocorrência de valores dentro dos limites aceitáveis, indicando 

que os antropometristas melhoraram seu desempenho e que o processo de treinamento e de 

padronização de medidas antropométricas foi bem sucedido (FRAINER et al., 2007).

A medição da massa corporal e da estatura exige atenção e rigor em relação às técnicas 

de aferição, como por exemplo: calibrar a balança antes de cada pesagem, aguardar o 

nivelamento do fi el e a agulha do braço da balança; posicionar a cabeça do indivíduo no 

Plano de Frankfort antes de abaixar a haste móvel do antropômetro. Apesar disso, os valores 

de ETMr encontrados para as medidas coletadas fi caram dentro da classifi cação aceitável para 

os três antropometristas, tanto na análise intra-avaliador quanto interavaliador. Segundo a 

literatura, estas duas medidas tendem a ser as mais confi áveis em termos de reprodutibilidade 

quando comparadas a medidas corporais, particularmente quando se assegura uma boa 

calibração e precisão dos instrumentos e treinamento adequado da equipe (KLIPSTEIN-

GROBUSCH; GEORG; BOEING, 1997; ULIJASZEK; KERR, 1999). Assim, reconhecendo a 

importância epidemiológica dessas medidas, principalmente para o acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento humano (LAMPL; VELDHUIS; JOHNSON, 1992), os 

antropometristas não devem se descuidar no momento da aferição, respeitando sempre 

as recomendações quanto às técnicas de mensuração padronizadas.

O fato de apenas A1 ter sido preciso na aferição do perímetro do braço pode ser 

explicado pela difi culdade de identifi car corretamente o acrômio, um ponto anatômico 

que requer maior experiência e prática por parte do antropometrista. Os resultados deste 

estudo vão de encontro ao observado por Frainer et al. (2007), que obtiveram valores 
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de ETMr intra-avaliador acima do aceitável para essa medida. Apesar de terem sido 

imprecisos, na análise interavaliador (exatidão) os antropometristas A2 e A3 apresentaram 

ETMr aceitáveis, próximos do ponto de corte (2%). Sabendo-se que é muito improvável 

que um antropometrista impreciso seja exato em suas medidas, os resultados encontrados 

nesse estudo podem ser justifi cados pelo fato de que se utilizou, para a comparação com 

A1, a média das duas medidas aferidas por A2 e A3. A média é uma medida de resumo 

que está sujeita a distorções por valores extremos. Assim, é possível que, apesar desses 

antropometristas terem obtido valores muito diferentes entre a 1ª e 2ª medida, o valor obtido 

ao se calcular a média tenha sido próximo ao encontrado pelo antropometrista experiente. 

Por exemplo: um antropometrista inexperiente que foi impreciso e obteve valores de 20,1cm 

e 35,4cm em suas aferições, ao calcular a média de suas medidas (27,8cm), obteria um valor 

muito próximo à medida real encontrada pelo antropometrista experiente (28,0), que foi 

preciso e exato (1ª medida: 28,0; 2ª medida 27,9cm). Dessa forma, recomenda-se sempre 

avaliar conjuntamente a precisão e a exatidão dos antropometristas, pois considerar apenas 

um dos dois indicadores pode levar a uma conclusão errônea.

O perímetro da cintura é uma medida antropométrica que exige um adequado 

treinamento prévio e participação efetiva em capacitações por parte do antropometristas, 

devido à complexidade de sua técnica. É necessário que se identifi que e marque pontos 

anatômicos como a borda inferior do arco costal e a crista ilíaca (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1989), localizações geralmente de difícil percepção tátil. Este pode ter 

sido o motivo pelo qual A3 não foi preciso para a medida, uma vez que seu conhecimento 

era apenas teórico, e não tinha experiência prática dessa aferição.

Para os perímetros de abdômen e quadril, a precisão de A1, A2 e A3 se justifi ca pela 

facilidade da técnica de aferição das medidas comparada com as outras executadas, já que 

não necessitam de marcação de pontos anatômicos, sendo necessário apenas identifi car a 

maior extensão do abdômen e das nádegas para as respectivas medidas.

As dobras cutâneas foram as medidas antropométricas que mais apresentaram erros 

de medição, semelhante ao encontrado na literatura (FRAINER et al., 2007; MORENO et al., 

2003; OLIVEIRA FILHO et al., 2007). Segundo Heyward e Stolarczyk (2000), as principais 

causas de baixa reprodutibilidade são devidas à localização e à medida incorreta dos locais 

das dobras cutâneas.

Com base na experiência no Laboratório de Antropometria da ENSP, acredita-se que 

este fato pode ser explicado, principalmente, pela pressão incorreta exercida tanto pelos 

dedos do antropometrista ao pinçar a dobra, quanto pelas pontas do adipômetro sobre a 

pele do indivíduo avaliado. Diferentes pressões no momento de medição de uma dobra 

cutânea podem produzir variações e gerar valores imprecisos e inexatos. Nas capacitações 

realizadas no Laboratório, observa-se que muitos antropometristas pinçam as dobras com 

os dedos de forma muito leve e superfi cial, sem a formação de uma camada dupla de pele 

e gordura subcutânea bem defi nida, que é fundamental para a correta aferição da medida. 

Ao pinçar a dobra, os dedos devem estar com suas pontas voltadas para dentro (como uma 
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pinça), o que facilita que os tecidos sejam segurados fi rmemente para então posicionar 

as hastes do adipômetro. Sem a formação dessa camada dupla bem defi nida, fi ca mais 

difícil posicionar corretamente as hastes do adipômetro, as quais muitas vezes, quando 

tracionadas pelas molas, acabam escorregando pela pele do indivíduo. É por esse motivo, 

inclusive, que após as hastes do adipômetro entrarem em contato com a pele, os dedos do 

antropometrista devem permanecer segurando fi rmemente a dobra até que se termine de 

fazer a leitura da medida no visor do instrumento.

Por outro lado, alguns pressionam demais a dobra entre os dedos, ou mesmo 

posicionam as hastes do equipamento bem junto às pontas dos dedos que seguram a dobra, 

favorecendo a subestimativa da medida. Outra observação importante que merece destaque 

refere-se à tendência dos antropometristas em não soltar completamente a haste rotativa 

inferior do adipômetro, deixando que o dedo ainda exerça pressão sobre a mesma, dessa 

maneira superestimando a medida.

Em relação à dobra cutânea biciptal, apesar de A1 ter apresentado o menor ETMr do 

grupo, nenhum dos antropometristas foi considerado preciso. Um dos fatores que podem 

estar relacionados com esse resultado é a difi culdade de identifi car corretamente o acrômio e 

o olecrano, conforme abordado anteriormente. Esta difi culdade é encontrada particularmente 

no sexo masculino, onde os ETMr foram mais elevados para todos os antropometristas. Além 

dessa difi culdade, cabe destacar que o ETMr também pode ser infl uenciado pela extensão da 

medida corporal em milímetros, isto é, se os valores brutos dessas medidas corporais são altos 

ou baixos. Nota-se que, apesar de A1 ser mais experiente e ter identifi cado adequadamente 

a localização do acrômio e do olécrano durante a aferição do perímetro do braço, seu ETMr 

intra-avaliador superou os valores aceitáveis para a dobra biciptal. Essa medida geralmente 

tem uma amplitude muito pequena em milímetros e qualquer oscilação, mesmo que pequena, 

representa, proporcionalmente um erro grande. Por exemplo: se o antropometrista tiver uma 

variação de 1mm em uma dobra de 5mm, esse desvio representará 20% do valor da medida. 

Já no caso das dobras de maior extensão, a margem de erro é um pouco maior, isto é, desviar 

1mm de uma dobra de 25mm representará apenas 4% da mesma.

Além da dobra cutânea bicipital, A3 também não foi preciso ou exato para as dobras 

cutâneas supra-ilíaca, subescapular e abdominal, semelhante ao encontrado por Frainer et 

al. (2007). Essas são dobras onde a identifi cação do ponto anatômico é mais trabalhosa, o 

que reitera a necessidade de treinamento e capacitação antes de qualquer tipo de atividade 

que envolva aferição de medidas antropométricas. Na dobra cutânea supra-ilíaca, a marcação 

da crista ilíaca na altura da linha axilar média é uma variável que difi culta a medição de um 

antropometrista inexperiente, enquanto que a dobra cutânea subescapular necessita que 

o antropometrista tenha boa percepção tátil para identifi car o ângulo inferior da escápula. 

Segundo Perini et al. (2005), a variabilidade observada em medidas antropométricas induzidas 

por variações na execução da técnica é responsável pela maior incidência de erro.

Já o abdômen, por ser uma região de grande acúmulo de gordura, pode propiciar 

que o avaliador pince uma porção maior ou menor de pele e gordura subcutânea. Outros 
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autores também verifi caram que as maiores variações do ETMr (intra e interavaliador) 

ocorreram em pontos anatômicos de maior concentração de gordura (como os 

perímetros da cintura e abdômen, e as dobras cutâneas supra-ilíaca, abdominal e coxa), 

principalmente quando se analisa os resultados encontrados por A3 (PERINI et al. 2005; 

OLIVEIRA FILHO et al., 2007).

Apesar da variação nos valores de massa corporal, estatura e de perímetro da cintura 

medidos pelos antropometristas não terem comprometido a classifi cação do estado nutricional, 

verifi cou-se que A2 e A3 subestimaram, para a maioria dos indivíduos avaliados, os valores de 

percentual de gordura corporal (77,8% e 72,2%, respectivamente), resultando em divergência 

nesse diagnóstico pela coleta inadequada das dobras cutâneas, particularmente entre mulheres. 

De acordo com Ferrario, Carpenter e Chambless (1995) e Vegelin et al. (2003), a precisão dos 

índices nutricionais é diretamente afetada pelas medidas antropométricas das quais derivam, 

o que explica a concordância perfeita da classifi cação de IMC, índice que provém de medidas 

de boa repetibilidade, e a concordância regular na classifi cação do percentual de gordura, 

que se deriva de medidas de menor reprodutibilidade (dobras cutâneas).

Este trabalho evidenciou que o fato de estudar a teoria e treinar de forma esporádica a 

metodologia das técnicas antropométricas não torna o profi ssional apto a aferir medidas com 

qualidade. O número de avaliações antropométricas e o estabelecimento de um programa 

de treinamento em antropometria são fatores essenciais para aprimorar as técnicas que se 

pretende implantar, por exemplo, em um estudo científi co (CAÍNO et al., 2002; VEGELIN et 

al., 2003; ULIJASZEK; KERR, 1999). Segundo Caíno et al. (2002), um programa de treinamento 

visa diminuir paulatinamente tanto os erros de medição intra-avaliador quanto os erros 

interavaliador. Vegelin et al. (2003), ao analisarem antropometristas de diferentes níveis 

de experiência, constataram que aqueles que tinham mais anos de prática obtiveram os 

melhores resultados em relação à confi abilidade das medidas, o que vem ao encontro dos 

resultados deste estudo, visto que A1 é o que possui um maior treinamento e experiência. 

Já A2, que possui um domínio prático razoável das técnicas, obteve melhores resultados 

do que A3, que tinha pouquíssima experiência prática.

Destaca-se, contudo, que não somente os indivíduos que iniciarão na função de 

antropometrista, mas também aqueles mais experientes que já realizaram cursos teórico-

práticos anteriormente, devem participar de treinamentos periódicos (reciclagem) para 

evitar ou minimizar a presença de vieses (BARROS et al., 2005; OLIVEIRA FILHO et al., 2007; 

ULIJASZEK; KERR, 1999). Ao longo do tempo podem ser desenvolvidos diversos vícios de 

trabalho, deixando as medidas sujeitas a tendenciosidades e erros de mensuração (BARROS 

et al., 2005; ULIJASZEK; KERR, 1999). Dessa forma, as capacitações em antropometria devem 

ser incorporadas à programação dos serviços de saúde (BARROS et al., 2005), devendo ser 

realizada, preferencialmente, a cada 6 meses, a fi m de possibilitar a avaliação e correção 

dos erros de medição da equipe precocemente.

Os resultados obtidos nesse trabalho também trazem à tona a fragilidade e 

despreparo da maioria dos profi ssionais de saúde que trabalha com antropometria, tanto 
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na atenção básica quanto na atenção especializada. Na realidade dos serviços de saúde de 

todo o país, existem muitos profi ssionais que em sua rotina de trabalho aferem medidas 

antropométricas, principalmente de crianças e adolescentes, mas que possuem pouca ou 

nenhuma experiência na área, com qualidade das medidas se assemelhando aos resultados 

de A2 e A3. Muitos deles estudaram as técnicas antropométricas apenas em seu curso de 

formação, seja técnico ou superior, e raramente participam treinamentos ou reciclagens na 

área. Sendo assim, estes profi ssionais estão propensos a coletar medidas pouco fi dedignas, 

incorporando nos serviços de saúde falsos défi cits ou excessos nutricionais.

CONCLUSÕES

A falta de treinamento prévio e a pouca experiência prática favoreceram a ocorrência 

de erros na aferição das medidas antropométricas. Neste estudo, não foram observadas 

divergências nas classifi cações de IMC e perímetro da cintura, contudo, a coleta inadequada 

das dobras cutâneas pelos antropometristas com menos treinamento resultou em alta taxa 

de ETMr acima do aceitável e erro na classifi cação do percentual de gordura em diversos 

indivíduos, principalmente em indivíduos do sexo feminino.

Desta forma, percebe-se que as capacitações em antropometria visando a 

sensibilização e treinamento das técnicas são de extrema importância e devem ser realizadas 

periodicamente, pois permitem que os profi ssionais que identifi quem precocemente seus 

erros de mensuração e se aprimorem no sentido de alcançar resultados fi dedignos tanto 

no nível individual quanto coletivo.
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