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ARTIGO DE REVISÃO

Antropometria e sua importância na avaliação do estado 
nutricional de crianças escolares 
Anthropometry and its importance in the nutritional status of schoolchildren

RESUMO

Introdução: A antropometria é amplamente utilizada na avaliação do 
estado nutricional infantil por ser um método pouco invasivo, de fácil 
execução e baixo custo, além de estar se tornando o método isolado 
para diagnóstico nutricional mais utilizado para populações e crianças.  

Objetivo: Avaliar a importância da antropometria no diagnóstico do 
estado nutricional de crianças em idade escolar.  

Metodologia: Consiste em uma revisão da literatura com artigos cien-
tíficos publicados em revistas indexadas nas bases de dados Medline 
(Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica), Lilacs, Capes 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), SciE-
LO ( Scientific Electronic Library Online) e Google acadêmico.  

Resultados: As prevalências de sobrepeso e obesidade tem se torna-
do um problema crescente de saúde pública. Diante dessa situação a 
avaliação antropométrica tida como parte de cuidados pediátricos de 
rotina, é um dos indicadores de saúde da criança mais sensível e usado 
universalmente. 

Considerações finais: As pesquisas realizadas com base em estudos 
científicos demonstraram que a avaliação antropométrica é fundamen-
tal no diagnóstico nutricional de crianças escolares, identificando casos 
de excesso de peso ou baixo peso.
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ABSTRACT 

Introduction: The anthropometry is hugely used in the assessment of 
children’s nutritional status by being little invasive, easy to perform, 
inexpensive and it is becoming a secluded method to nutritional diag-
nosis more used with adults and children. 

Objective: Evaluating the importance of anthropometry in the diagno-
sis of nutritional status of school children. 
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INTRODUÇÃO 

Com o passar do tempo e todo o avanço técnico 
e científico ocorrido no mundo, mudanças vêm 
ocorrendo a nível nutricional no que diz respeito 
ao entendimento da composição corporal e com-
pleição física1. Como as modificações que ocor-
rem no corpo sofrem desde influências sociais e 
ambientais até genéticas e hormonais2, diferentes 
métodos de avaliação nutricional são utilizados 
com o objetivo de proteger e promover a saúde, 
podendo ser eles métodos antropométricos, dieté-
ticos, anamnese e bioquímicos3.  

A antropometria é amplamente utilizada na ava-
liação do estado nutricional infantil por ser um 
método pouco invasivo, possuir procedimentos 
de fácilentendimento e baixo custo, além de estar 
se tornando o método isolado de diagnóstico nu-
tricional de adultos e crianças4,5.

 Medidas antropométricas têm passado por um 
processo de transformação a nível global para um 
melhor entendimento do processo de crescimento 
e desenvolvimento do corpo humano, sendo um 
método importante para avaliação do estado nu-
tricional de indivíduos e populações¹.

Com o avanço nas condições de saúde infantil em 
todo o mundo houve uma queda na incidência de 

doenças infecciosas, e um aumento na prevalência 
da obesidade6,7. Segundo dados da Pesquisa Na-
cional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) de 1989, 
o sobrepeso infantil no Brasil chega a cercade um 
milhão de crianças8.

As medidas antropométricas são importantes para 
indicar o excesso de peso como também o risco de 
mortalidade infantil associado a desnutrição5. Por 
isso a importância da avaliação do estado nutricio-
nal infantil como forma de prevenção a obesidade 
e doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), re-
lacionada ao consumo excessivo de alimentos9,10. 

As curvas de referência utilizadas na avaliação do 
estado nutricional infantil são recomendadas pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) (2006) e já 
são adotadas pelo Ministério da Saúde o que per-
mite a classificação do estado nutricional infantil 
por meio de dados antropométricos11,12.

O presente artigo de revisão tem como finalida-
de investigar a importância da antropometria no 
diagnóstico do estado nutricional de crianças em 
idade escolar. 

Methodology: Consists of a Literary review of scientific articles pu-
blished in the following journals Medline(System Online Search and 
Analysis of Medical Literature), Lilacs, CAPES (Coordination of Impro-
vement of Higher Education Personnel), SciELO (Scientific Electronic 
Library Online) and Google academic.

Results: The prevalence of overweight and obesity have become an 
increasing public health issue. In this context, the anthropometric eva-
luation considered as part of a pediatric follow up routine, is one of the 
most sensitive indicators of child health used universally. 

Final consideration: The research performed on the basis of scientific 
studies has shown that anthropometric assessment is critical in the nu-
tritional diagnosis of schoolchildren, identifying cases of overweight or 
underweight.

Keywords: School; Anthropometry; Nutritional profile.
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MÉTODOS 

O presente estudo consiste em uma revisão da 
literatura com artigos científicos publicados em 
revistas indexadas nas bases de dados Medline 
(Sistema Online de Busca e Análise de Literatura 
Médica), Lilacs, Capes (Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior) e SciELO 
( Scientific Electronic Library Online), utilizando-
-se os descritores: avaliação nutricional, curvas de 
crescimento, antropometria, avaliação antropo-
métrica, estado nutricional, escolares, perfil nutri-
cional infantil,  nos idiomas português, inglês e 
espanhol.

Foram selecionados artigos que atendiam aos se-
guintes critérios de inclusão: artigos publicados 
nos últimos 11 anos que continham pelo menos 
um dos descritores selecionados; que relatavam a 
abordagem antropométrica infantil e perfil nutri-

cional de crianças, seguido de tratamento estatís-

tico com significância de p < 0.05, além de livros 

sobre o tema em questão. Os critérios de exclusão 

utilizados foram: artigos em outros idiomas que 

não português, inglês e espanhol; estudos que não 

tratavam especificamente do tema; artigos anterio-

res ao ano de 2001.

Os artigos foram analisados e selecionados obser-

vando-se: ano de publicação, fonte, objeto de es-

tudo, população estudada, metodologia utilizada, 

instrumento de avaliação ou de coleta de dados e, 

análise dos mesmos. 

RESULTADOS

Em 2006 e 2007, com o intuito de fornecer uma 

boa referencia na avaliação de crescimento de 

crianças e adolescentes, a OMS (2006) elaborou 

um conjunto de tabelas e gráficos de crescimento 

de acordo com idade, sexo, peso, comprimento, 

estatura, e índice de massa corpórea (IMC) que 

foram denominadas curvas de crescimento. As 

primeiras curvas de 2006 vão do nascimento até 

os cinco anos de idade, cujos dados originaram 

de um estudo multicêntrico, de diferentes grupos 

étnicos, com metodologia adequada envolvendo 

uma grande amostra de crianças. Como monitorar 

o crescimento infantil é algo contínuo até o final 

da adolescência gerou-se a necessidade de se de-

finir um padrão mais adequado que atingisse as 

crianças acima de 5 anos13.

Em 2007 a OMS publicou um novo conjunto de 
curvas de crescimento elaboradas a partir de um 
referencial anterior a Centers for Disease Control 
(CDC) dos Estados Unidos proposta no ano de 
2000, cujos dados foram revistos e reprocessados 
de maneira a corrigir erros anteriormente detec-
tados. Tais modificações feitas resultaram em um 
novo referencial com ajustes adequados e pontos 
de corte para definir alterações do IMC próximo 
aos aceitos para adultos jovens, com pequenas di-
ferenças em valor absoluto das curvas de 2006, 
sendo o referencial de 2007 uma continuidade 
para as curvas de 200613.

Em todas as idades, o crescimento da criança pode 
ser monitorado mapeando os dados em curvas de 
crescimento14. Tais curvas são também chamadas 
de índices antropométricos preconizados pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), sendo crité-
rios recomendados para determinação de sobre-
peso e obesidade infantil5,6. As principais curvas 
usadas na avaliação de crianças são: peso para 
idade (P/I), peso para estatura (P/E), estatura para 
idade (E/I) e Índice de Massa Corporal para idade 
(IMC/I)4.

A avaliação do índice P/I expressa uma relação en-
tre a massa corpórea e a idade da criança. É ade-
quada para acompanhamento de ganho de peso e 
não diferencia situação atual ou agudo de pregres-
so ou crônico. O índice P/E por expressar a har-
monia entre massa corpórea e estatura, dispensa 
a idade cronológica da criança e pode identificar 
tanto o excesso de peso como o emagrecimento15.

Já o IMC/I é a relação entre o peso da criança e o 
quadrado da estatura. É utilizado principalmente 
para identificar o excesso de peso entre crianças e 
adolescentes. A E/I expressa o crescimento linear 
da criança. É considerado o indicador mais sensí-
vel para aferir a qualidade de vida de uma popu-
lação15. 
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Em países em desenvolvimento a desnutrição 
continua sendo um problema nutricional de 
maior interesse, embora esteja sendo observada 
uma redução gradativa ao longo dos anos. No 
Brasil um estudo detectou 5,7% de peso baixo 
para idade, 2,3% de peso baixo para estatura, e 
10,5% de retardo de crescimento linear. Porem 
este problema também acontece em países de 
primeiro mundo com um percentual de 8 a 10% 
de retardo de crescimento linear em crianças. 
Em contrapartida, as prevalências de sobrepeso e 
obesidade tem se tornado uma prevalência cres-
cente e um problema de saúde pública. Diante 
dessa situação a avaliação antropométrica tida 
como parte de cuidados pediátricos de rotina, 
é um dos indicadores de saúde da criança mais 
sensível e usado universalmente23.

CONCLUSÃO 

Os estudos investigados demonstraram que a ava-
liação antropométrica é fundamental no diagnós-
tico nutricional de crianças escolares, identifican-
do casos de excesso de peso ou baixo peso. Com 
o crescimento progressivo do sobrepeso e da obe-
sidade infantil a antropometria tornou-se uma im-
portante ferramenta na análise das condições de 
saúde, prevenindo possíveis fatores de risco como 
problemas cardiovasculares na fase adulta. Diver-
sos estudos apontam a antropometria como refe-
rência no diagnóstico nutricional, devido ao seu 
baixo custo, fácil acesso e aplicabilidade, poden-
do ser utilizada por vários profissionais de saúde 
como rotina no acompanhamento nutricional e 
pediátrico.
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Os indicadores antropométricos são analisados de 
acordo com a idade e o sexo e permitem a defi-
nição de um diagnóstico nutricional por meio do 
grau de adequação dos índices antropométricos 
comparados às curvas de crescimento de referên-
cia16. 

A população brasileira vem passando por um mo-
mento epidemiológico de transição nutricional re-
forçando ainda mais a necessidade de se conhecer 
e monitorar, o estado nutricional de crianças em 
idade escolar, devido ao aumento de sobrepeso e 
obesidade nessa faixa17-19. De acordo com a pes-
quisa de Soar6, as prevalências foram de 17,9% e 
6,7% de sobrepeso e obesidade respectivamente, 
com a utilização da curva IMC para idade. Com-
parado a outros estudos nacionais e internacionais 
verificou-se uma elevada prevalência de sobrepeso 
e obesidade, apontando uma maior importância 
para adoção de medidas de intervenção nutricio-
nal, visando uma melhoria no estado nutricional 
dos escolares e melhores hábitos alimentares6.  

A associação entre a prevalência de doenças car-
diovasculares em adultos e os fatores de risco de-
senvolvidos durante a infância, como a obesidade, 
vem sendo demonstrados por diversos estudos. 
Por isso a avaliação do estado nutricional por 
meio da antropometria, torna-se uma importan-
te ferramenta na análise das condições de saúde e 
nutrição de crianças20,21.

Segundo o estudo de Mondini22, o percentual de 
escolares com sobrepeso que ingressaram no en-
sino fundamental foi de 10,8% enquanto o per-
centual de crianças com obesidade foi de 6,2%. 
O autor ainda associa esses percentuais obtidos a 
fatores de risco como mães obesas, consumo de 
alimentos não saudáveis, assistir televisão por 4h 
ou mais e disponibilidade domiciliar de óleo. Por 
meio de estudos nacionais têm sido registrados 
nos últimos 10 anos, que o excesso de peso entre 
crianças e adolescentes em idade escolar triplicou, 
enquanto a incidência do baixo peso foi reduzi-
da22. O autor ainda afirma que os fatores ambien-
tais tem um maior peso na explicação da prevalên-
cia da obesidade ao longo do tempo se comparado 
aos fatores genéticos. 
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