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Introdução. A fotogrametria computadorizada é uma técnica que utiliza imagens digitais, obtidas de um ser humano 
seguindo padronizações, que com o auxílio de softwares específicos possibilitam ao fisioterapeuta mensurar os movi-
mentos corporais deste indivíduo. No entanto, apesar de sua popularização esta técnica avaliativa ainda sofre com o 
uso indiscriminado de diferentes padronizações e protocolos de posicionamento de câmera durante sua aplicação. Ob-
jetivos. Este trabalho pretende verificar as mudanças que podem ocorrer no resultado da análise das fotos, levando 
em consideração diferentes distâncias do posicionamento da câmera fotográfica, para assim propor padronizações 
para a utilização da fotogrametria computadorizada. Método. A estratégia metodológica para alcançar este objetivo 
baseou-se em realizar várias avaliações por fotogrametria computadorizada de uma ilustração de um membro superior 
em um ângulo de semiflexão de cotovelo (112o), fotografada em 9 diferentes distâncias de câmera (1m, 1,5m, 2m, 2.5m, 
3m, 3.5m, 4m, 4.5m e 5m). Cinco avaliadores previamente treinados foram solicitados a realizarem repetidas avaliações 
fotogramétricas destas imagens, com o uso de dois softwares distintos (ALCimage® e CorelDraw®).  Após a coleta dos 
dados os mesmos foram organizados em planilhas do Excel (Microsoft Windows®), e na sequência receberam trata-
mento estatístico pelo software BioEstat 5.0.Resultados. Os achados demonstraram que as medidas realizadas a 
partir da imagem obtida com a câmera posicionada a 1m de distância do objeto avaliado, apresentaram os resultados 
mais próximos do valor real do ângulo estudado, tanto com o uso do ALCimage® quanto com o uso do CorelDraw®. Na 
comparação com as medidas fotogramétricas obtidas utilizando-se as demais distâncias de posicionamento de câmera, 
identificou-se que os afastamentos a partir da distância de 1m, sempre aumentaram significativamente as chances 
de erro durante as medidas fotogramétricas. Conclusão. Entre os 9 posicionamentos de câmera investigados, a 
distância de 1m demonstrou-se ser a mais precisa para a obtenção de valores reais de ângulos articulares. Conclui-se, 
portanto, que esta distância entre a câmera e o objeto a ser avaliado é segura para uma avaliação fotogramétrica de 
ângulos articulares com excelente margem de precisão, não sendo possível afirmar o mesmo em relação aos demais 
posicionamentos de câmera investigados.
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