
  |IAN-AF|Antropometria Crianças 3 meses-2 anos      1 

 
 

 
 

 

 

 

 
MEDIÇÕES ANTROPOMÉTRICAS – A1 

Crianças 3m-2A 

 

1. Comprimento registado no boletim de 

saúde (último registo) 

   ,   cm  

1.1. Data do registo 

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|  (dd.mm.aaaa) 

  □ Não sabe/não trouxe o boletim 

2. Peso registado no boletim de saúde (último 

registo) 

  ,   kg 

2.1. Data do registo 

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|  (dd.mm.aaaa) 

 □ Não sabe/não trouxe o boletim 

 

3. Comprimento/Estatura medido  

  ,   cm (precisão de 1 mm) 

4. Peso medido  

  ,   kg (precisão de 100 g) 

 

 

5. Os parâmetros foram medidos nas condições ideais (conforme o manual de procedimentos)? 

Não □   [Passar à questão 5.1] 

Sim □  [Terminar o questionário] 

 

5.1. Se não, registe o motivo: _________________________________________________________________ 

 

 

  

    

  

  



  |IAN-AF|Antropometria Crianças 3-9 anos     1 

 
 

 
 

 

 

 

 
MEDIÇÕES ANTROPOMÉTRICAS – A2 

Crianças 3-9 anos 

 

1. Estatura/Comprimento registado no 

boletim de saúde (último registo) 

   ,   cm  

1.1. Data do registo 

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|  (dd.mm.aaaa) 

  □ Não sabe/não trouxe o boletim 

2. Peso registado no boletim de saúde (último 

registo) 

  ,   kg 

2.1. Data do registo 

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|  (dd.mm.aaaa) 

 □ Não sabe/não trouxe o boletim 

 

3. Estatura medida  

  ,   cm (precisão de 1 mm) 

4. Peso medido  

  ,   kg (precisão de 100 g) 

5. Perímetro do braço  

|__|__|, |__|cm (precisão de 1 mm) 

6. Perímetro da cintura 

  ,   cm (precisão de 1 mm) 

7. Perímetro da anca  

  ,   cm (precisão de 1 mm) 

 

 

8. Os parâmetros foram medidos nas condições ideais (conforme o manual de procedimentos)? 

Não □   [Passar à questão 8.1] 

Sim □  [Terminar o questionário] 

 

8.1. Se não, registe o motivo: _________________________________________________________________ 

 

 

  

    

  

  

  

  



|IAN-AF|Questionário Geral Adultos e Adolescentes 

1 

 
 

 
 

 

 

 

 

MEDIÇÕES ANTROPOMÉTRICAS – A3 

Adolescentes e adultos  

 

1. Qual é a sua altura (auto-reportada)?   |__|__|__| cm Não sabe □ 

 

2. Qual é o seu peso atual (auto-reportado)? |__|__|__| kg  Não sabe □ 

 

 

Gostaríamos agora de fazer algumas medições, nomeadamente do peso, estatura, perímetro do braço, 

cintura e anca. Pedíamos assim que … [colocar o indivíduo nas condições ideais descritas no manual de 

procedimentos]  

 

3. Estatura medida:  

|__|__|__|, |__| cm (precisão de 1 mm) 

4. Peso medido:  

|__|__|__|, |__|  kg (precisão de 100 g) 

5. Perímetro do braço:  

|__|__|, |__| cm (precisão de 1 mm) 

6. Perímetro da cintura: 

 |__|__|__|, |__| cm (precisão de 1 mm) 

7. Perímetro da anca:  

|__|__|__|, |__| cm (precisão de 1 mm) 

 

 

8. No caso de não ter sido possível medir a estatura registe o comprimento da mão 

 

Medição do Comprimento da Mão: |__|__|, |__|  cm   (precisão de 1 mm)  

 

9. Os parâmetros foram medidos nas condições ideais (conforme o manual de procedimentos)? 

Não □   [Passar à questão 9.1] 

Sim □  [Terminar o questionário] 

 

9.1. Se não, registe o motivo:____________________________________________________________________ 



|IAN-AF|Questionário Geral Adultos e Adolescentes 

       1 

 
 

 
 

 

 

 

 
MEDIÇÕES ANTROPOMÉTRICAS – A4 

Idosos 

 

1. Qual é a sua altura (auto-reportada)?   |__|__|__| cm  Não sabe □ 
 

2. Qual é o seu peso atual (auto-reportado)?  |__|__|__| kg  Não sabe □ 
 

 

Gostaríamos agora de fazer algumas medições, nomeadamente do peso, altura, perímetro do braço, cintura, anca e 

geminal. Pedíamos assim que … [colocar o indivíduo nas condições ideais descritas no manual de procedimentos]  

 

 

3. Estatura medida:  

|__|__|__|, |__| cm (precisão de 1 mm) 

4. Peso medido:  

|__|__|__|, |__|  kg (precisão de 100 g) 

5. Perímetro do braço:  

|__|__|, |__| cm (precisão de 1 mm) 

6. Perímetro da cintura: 

 |__|__|__|, |__| cm (precisão de 1 mm) 

7. Perímetro da anca:  

|__|__|__|, |__| cm (precisão de 1 mm) 

8. Perímetro geminal:  

|__|__|, |__| cm (precisão de 1 mm) 

 

 

9. No caso de não ter sido possível medir a estatura registe o comprimento da mão 

 

Medição do Comprimento da Mão |__|__|, |__|  cm (precisão de 1 mm) 

 

10. Os parâmetros foram medidos nas condições ideais (conforme o manual de procedimentos)? 

Não □   [Passar à questão 10.1] 

Sim □  [Terminar o questionário] 

 

10.1. Se não, registe o motivo:__________________________________________________________________ 



|IAN-AF|Medições Antropométricas Grávidas 

 1 

 
 

 
 

 

 

 

 
MEDIÇÕES ANTROPOMÉTRICAS – A5 

Grávidas 

 

 

1. Qual é a sua altura (auto-reportada)?     |__|__|__| cm  Não sabe □ 

 

2. Qual era o seu peso antes de engravidar (auto-reportado)? |__|__|__| kg  Não sabe □ 

 

 

Gostaríamos agora de fazer algumas medições, nomeadamente do peso e altura. Pedíamos assim 

que … [colocar o indivíduo nas condições ideais descritas no manual de procedimentos]  

 

 

3. Estatura medida:  |__|__|__|, |__|  cm (precisão de 1 mm) 

 

 

4. Peso medido:|__|__|__|, |__|   kg (precisão de 100 g) 

 

 

 

 

5.  Os parâmetros foram medidos nas condições ideais (conforme o manual de procedimentos)? 

Não □   [Passar à questão 5.1] 

Sim □  [Terminar o questionário] 

 

5.1. Se não, registe o motivo: _______________________________________________________ 


