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Estado nutricional segundo as curvas de crescimento da 
Organização Mundial de Saúde em crianças de Taguatinga, DF, 
Brasil 
Nutritional status according to the growth standards of the World Health 
Organization in children from Taguatinga, DF, Brazil 

M.S. Bontorin, V.C. Barbosa Filho, N.B. Moreira, M.M. Barbacena, A.C. David 
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RESUMO 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) propôs, em 2007, novas curvas de crescimento para crianças e 
adolescentes; contudo, este critério ainda é pouco utilizado, principalmente em crianças brasileiras. 
Este estudo objetivou identificar o estado nutricional de crianças segundo as novas recomendações da 
OMS, bem como comparar esta recomendação com o critério da International Obesity Task Force. A 
amostra foi composta por 248 crianças (56.4% de meninos), que tiveram o peso corporal e a estatura 
classificados segundo os critérios da OMS, e o índice de massa corporal (IMC) classificado conforme os 
dois critérios.  O peso/idade e o IMC/idade elevados (≥  percentil 85) apresentaram altas prevalências 
(33.9% e 28.2%, respetivamente). Em contrapartida, a baixa estatura/idade (≤ percentil 3) esteve pre-
sente em menos de 2% da amostra. Embora a utilização do critério da OMS tenha ocasionado menores 
prevalências de desnutrição (1.3% vs. 9.3%) e maiores de obesidade (13.7% vs. 6.5%), foi observada 
boa concordância entre os dois critérios (Kponderado

Palavras-chave: estado nutricional, crianças, estudos transversais, desnutrição, excesso de peso 

 = .667; IC95% = .594−.740). Evidenciou-se a 
importância da prevenção e do combate ao estado nutricional inadequado nesta escola, sobretudo, com 
a promoção da alimentação saudável e da realização de atividade física para a redução do peso corporal 
entre as crianças. 

 
 

ABSTRACT 
The World Health Organization (WHO) proposed, in 2007, new growth curves for children and 
adolescents; however, there is little research utilized this standard, principally in Brazilian children. 
This study aimed to evaluate the nutritional status of children according to the new WHO standard, 
and to compare this standard with the International Obesity Task Force standard. The sample 
consisted of 248 children (56.4% boys) who had body weight and height classified according to WHO 
standard, and body mass index (BMI) classified according to two international standards. High 
weight/age and high BMI/age (≥ 85th percentile) had elevated prevalence (33.9% and 28.2%, respecti-
vely). In contrast, low height/age (≤ 3rd percentile) was present in less than 2% of the children. Albeit 
the use of WHO standard has related with lower malnutrition prevalence (1.3% vs. 9.3%) and higher 
obesity prevalence (13.7% vs. 6.5%), a good agreement was observed between the two standards 
(kweighted

Keywords: nutritional status, children, cross-sectional studies, malnutrition, overweight 

 = .667, CI95% = .594−.740). It was evidenced the importance of prevention and action of 
inadequate nutritional status in this school, especially with the promotion of healthy eating and 
physical activity to reduce body weight among children. 
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A identificação do estado nutricional em 
crianças é importante para o acompanhamento 
do processo de crescimento e de desenvolvi-
mento físico infantil (Onis et al., 2007) e a sua 
realização permite apontar possíveis agravos à 
saúde nesta fase da vida (Anjos, Castro Engs-
trom, & Azevedo, 2003; Freitas Júnior, Baliki-
an Júnior, Miyashita, Neiva, & Isidorio, 2008) 
e em idades futuras (Batista Filho & Rissin, 
2003). Atualmente, a pré-obesidade e a obesi-
dade representam classificações do estado 
nutricional que têm sido observados frequente-
mente em crianças de diversos países, tanto 
desenvolvidos (Dehghan, Akhtar-Danesh, & 
Merchant, 2005), quanto em desenvolvimento 
(Maher et al., 2010).  

Contudo, o déficit nutricional ainda é um 
relevante problema de saúde pública em países 
em desenvolvimento, como a Guatemala (Gro-
eneveld, Solomons, & Doak, 2007), a África do 
Sul (Prost et al., 2008), o Paquistão (Warraich, 
Javed, Farz-Uj-Haq, Khawaja, & Saleen, 2009) 
e a Índia (Srihari, Eilander, Muthayya, Kurpad, 
& Seshadri, 2007). Seja pela presença do ex-
cesso de peso corporal (pré-obesidade + obesi-
dade) ou da desnutrição, fica evidenciado que a 
população de diferentes países sofre com dis-
túrbios nutricionais na infância e adolescência, 
os quais contribuem com o desenvolvimento 
das taxas de morbimortalidade infanto-juvenil 
nos países, além de ocasionar sérios agravos 
sociais na população em geral (Batista Filho & 
Rissin, 2003; Warraich et al., 2009).  

Distúrbios nutricionais na infância também 
têm sido identificados na população brasileira. 
Contudo, observa-se que o Brasil passou por 
uma transição nutricional nas últimas três dé-
cadas; em apenas 35 anos, o déficit nutricional 
infantil reduziu de 5.7% para 4.3%, enquanto o 
excesso de peso e a obesidade aumentaram ex-
pressivamente, de 10.9% e 2.9% para 34.8% e 
16.6%, respetivamente (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, 2010). Estes dados 
demonstram que a pré-obesidade e a obesidade 
se tornaram sérios problemas de saúde pública 
no Brasil (Nunes et al., 2009).  

Diversos indicadores antropométricos têm

sido utilizados na identificação do estado nutri-
cional e do crescimento físico da população 
infantil brasileira, como peso corporal e a esta-
tura, bem como a relação entre estes dois mé-
todos, o índice de massa corporal (IMC: peso 
corporal/estatura2

A partir destes indicadores, várias referên-
cias de classificação do estado nutricional de 
crianças foram desenvolvidas e recomendadas 
por importantes órgãos internacionais, como o 
Centers for Disease Control and Prevention 
(Centers for Disease Control and Prevention 
[CDC], 2000), proposta baseada em amostra 
de crianças norte-americanas, e a International 
Obesity Task Force (IOTF), baseada em 
amostra de diferentes países, incluindo o Brasil 
(Cole, Bellizzi, Flegal, & Dietz, 2000; Cole, 
Flegal, Nicholls, & Jackson, 2007). Mais 
recentemente, a OMS também propôs um 
critério de classificação do estado nutricional, a 
partir da utilização dos indicadores antropomé-
tricos peso/idade, estatura/idade e IMC/idade, 
com a finalidade de monitorar e acompanhar 
crianças e adolescentes de vários países (Orga-
nização Mundial de Saúde - OMS, (2007).  

). Estes indicadores antropo-
métricos, por serem métodos não-invasivos, 
válidos e de baixo custo, são frequentemente 
utilizados para o acompanhamento do cresci-
mento físico na prática clínica e na saúde pú-
blica, auxiliando na detecção de eventuais agra-
vos à saúde de crianças e adolescentes (Guedes 
& Guedes, 2006). 

Esse recente critério foi desenvolvido a 
partir dos dados de crianças e adolescentes 
americanos (5 a 19 anos de idade) do National 
Center for Health Statistics (1977), com um 
reprocessamento dos dados para se adequar ao 
padrão de crescimento das crianças menores de 
cinco anos de idade, identificado em estudo 
multicêntrico realizado pela OMS em 2006, e 
aos pontos de corte definidos para a classi-
ficação do estado nutricional em adultos (Onis 
et al., 2007). Diante disso, o novo critério da 
OMS (2007) representa o padrão de cresci-
mento adequado e sua utilização pode ser con-
siderada como bom indicador da qualidade do 
desenvolvimento físico e nutricional em crian-
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ças, estimulando-se seu uso em diferentes âm-
bitos, inclusive no escolar (Leone, Bertoli, & 
Shoeps, 2009). 

Contudo, o novo critério da OMS (2007) 
ainda é pouco utilizado para avaliação do 
estado nutricional de crianças, principalmente 
em crianças brasileiras. Como este método 
representa um adequado processamento dos 
dados de diferentes indicadores antropométri-
cos (peso/idade, estatura/idade e IMC/idade), 
o que não é observado em outros critérios de 
classificação do estado nutricional, sua utiliza-
ção pode ser mais apropriada para o rastrea-
mento de indivíduos com condições nutricio-
nais adversas. Não obstante, a utilização de 
diferentes critérios pode gerar divergências no 
diagnóstico do estado nutricional em crianças, 
dificultando a comparação entre estudos. Dian-
te destas premissas, o presente estudo teve 
como objetivo principal identificar o estado 
nutricional e o crescimento físico seguindo as 
novas recomendações da OMS (2007) para 
classificação da estatura/idade, do peso/idade e 
do IMC/idade, em crianças da cidade de Tagua-
tinga, Distrito Federal, Brasil. O segundo obje-
tivo deste estudo foi verificar a concordância 
deste novo critério da OMS (2007) com uma 
proposta de classificação do estão nutricional 
bastante utilizada na literatura brasileira e 
internacional (Cole et al., 2000, 2007). 

 
MÉTODO 

Amostra 
A presente investigação apresentou delinea-

mento transversal e foi realizado durante os 
meses de março e abril de 2010. A amostra foi 
composta pelas 248 crianças (140 meninos e 
108 meninas), com idades entre 5 e 10 anos, 
matriculadas nas turmas de 1ª a 4ª série do 
ensino fundamental de uma escola particular 
da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, Bra-
sil. O Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido foi assinado pelos pais ou responsáveis 
para assegurar o anonimato das informações. O 
projeto de pesquisa foi aprovado no comitê de 
ética em pesquisa com seres humanos da 
Faculdade de Medicina da Universidade de

Brasília (protocolo n° 006/2009). 
 

Instrumentos e Procedimentos 
Previamente à coleta de dados, houve trei-

namento dos avaliadores visando à padroni-
zação da avaliação antropométrica. Cada crian-
ça foi encaminhada individualmente para a sala 
de avaliação antropométrica, para mensuração 
da estatura (cm) e do peso corporal (kg). Os 
materiais utilizados no presente estudo foram: 
Fita métrica (escalas de 0.1 cm, marca Easy-
read ® e modelo Cateb) fixada em uma parede 
plana, sem rodapé, para determinação da esta-
tura; e uma balança digital (resolução de 100 g 
e capacidade de 150 kg, marca Plenna® e mo-
delo Wind) para mensuração do peso corporal. 

As variáveis supramencionadas foram reali-
zadas conforme padronização proposta por 
Gordon, Chumlea e Roche (1988). A estatura 
foi aferida com a criança sem sapatos, os cal-
canhares unidos e a cabeça orientada com o 
plano de Frankfurt. Para determinação do peso 
corporal, a criança foi avaliada na posição or-
tostática, sem sapatos e usando o uniforme de 
educação física. As medidas de peso corporal e 
estatura foram utilizadas para cálculo do IMC 
(kg/m2

Os indicadores antropométricos peso/idade, 
estatura/idade e IMC/idade foram utilizados 
para classificação do estado nutricional, confor-
me as novas recomendações da OMS (2007) 
para crianças entre 5 e 10 anos de idade. Este 
critério determinou pontos de corte específicos 
para o sexo e a idade para os três indicadores 
antropométricos, a saber: Menor que o per-
centil 3; entre os percentis 3 e 85; entre os per-
centis 85 e 97, e maior que o percentil 97 
(OMS, 2007). Valores inferiores ao percentil 3 
são considerados como indicadores antropomé-
tricos (peso/idade, estatura/idade) abaixo do 
adequado para o sexo e idade. Em contrapar-
tida, valores entre o percentil 85 e 97, ou maio-
res que o percentil 97, sugerem indicadores 
antropométricos elevados para o sexo e idade. 
Na classificação do IMC/idade, adotou-se a 
seguinte nomenclatura para os pontos de corte: 
Desnutrição (menor que o percentil 3), pré-

).   
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obesidade (entre os percentis 85 e 97) e obesi-
dade (maior que o percentil 97) (OMS, 2007). 
Com o propósito de comparação entre os crité-
rios de classificação, o IMC/idade das crianças 
também foi classificado conforme o critério 
adotado pela IOTF (Cole et al., 2000, 2007). 
Para esse critério, a desnutrição foi identificada 
a partir das curvas equivalentes ao IMC 18.5 
kg/m2, enquanto a pré-obesidade e a obesidade 
foram identificadas a partir das curvas de IMC 
25 kg/m2 e 30 kg/m2

 
, respetivamente. 

Análise Estatística 
A estatística descritiva foi utilizada para 

apresentação dos resultados, baseando-se em 
média, desvio padrão, frequências absolutas e 
relativas. As diferenças nas variáveis antropo-
métricas entre meninos e meninas, em cada 
faixa etária e na amostra total, bem como as 
diferenças entre as crianças de idades de 5-7 
anos e 8-10 anos, em cada sexo e na amostra 
total, foram identificadas a partir do teste t de 
Student. Em seguida, utilizou-se o teste exato 
de Fisher para investigar diferenças propor-
cionais entre os sexos referentes à classificação 
do crescimento físico e do estado nutricional. 
O índice de Kappa ponderado (Kponderado

 

) com 
intervalo de confiança de 95% (IC95%) foi uti-
lizado para avaliar a concordância entre os 
critérios da OMS (2007) e da IOTF (Cole et al., 
2000, 2007)., na classificação do estado nutri-
cional em quatro categorias (desnutrição, peso 
normal, pré-obesidade e obesidade). Utilizou-
se o método proposto por Svanholm et al. 
(1989) para a classificação da concordância em: 
Pobre (≤ .20), regular ( .20 a .40), moderada 
(.41 a .60), boa (.61 a .80) e muito boa (>.80). 
O nível de significância foi estabelecido em p < 
.05, utilizando-se o programa SPSS 15.0. 

RESULTADOS 
A amostra do presente estudo teve idade 

média de 7.61 ± 1.6 anos. Os valores médios e 
desvios padrões das variáveis antropométricas 
e da idade estão apresentados na Tabela 1. 
Verificou-se que as crianças de idades entre 8 e 
10 anos tiveram valores antropométricos (mas-

sa corporal, estatura e IMC) significativamente 
superiores quando comparados aos escolares 
de 5 a 7 anos de idade, tanto na amostra total 
quanto nos sexos masculino e feminino (p < 
.01). Em contrapartida, não foram verificadas 
diferenças (p > .05) entre os sexos para as três 
variáveis antropométricas e para a idade, em 
cada faixa etária e na amostra total. 

A classificação do crescimento físico das 
crianças, a partir das recomendações da OMS 
(2007) para estatura/idade e peso/idade, está 
apresentada na Tabela 2. Verificou-se que 1.6% 
das crianças tinham a estatura/idade menor do 
que o esperado (menor que o percentil 3), sen-
do todos do sexo masculino. Foram observadas 
elevadas prevalências de crianças com valores 
antropométricos acima do adequado para o 
sexo e idade (maior que o percentil 85); o 
peso/idade elevado esteve presente em 33.9% 
das crianças, enquanto 29.5% das crianças 
estudadas apresentavam a estatura/idade ele-
vada. Contudo, não foram verificadas diferen-
ças estatisticamente significativas entre os 
sexos nas classificações do estado nutricional, 
independentemente do indicador antropomé-
trico (p > .05). 

A classificação do estado nutricional segun-
do os pontos de corte propostos pela OMS 
(2007) e pela IOTF (Cole et al., 2000, 2007), 
bem como os valores de concordância entre os 
dois critérios, estão apresentados na Tabela 3. 
Não foram observadas diferenças significativas 
entre os sexos na classificação do estado nutri-
cional, independentemente do critério de clas-
sificação utilizado (p > .05). 

Foram verificadas importantes mudanças 
nas percentagens com a utilização de diferentes 
critérios de classificação. Ao utilizar o critério 
da OMS (2007), a amostra total continha 
apenas três (1.2%) crianças com desnutrição; 
contudo, segundo a proposta da IOTF (Cole et 
al., 2000, 2007)., vinte e três crianças (9.3%) 
apresentavam esta característica. A utilização 
do critério da IOTF (Cole et al., 2000, 2007). 
também evidenciou prevalências de pré-obesi- 
dade discretamente superiores às obtidas com 
o critério da OMS (2007) (15.7% vs. 14.5%).
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Tabela 1 
Caracterização da amostra com valores expressos em média e desvio padrão  

 n 
Variáveis 

Idade (anos)* Massa Corporal (kg)* Estatura (cm)* IMC (kg/m2)* 

Masculino      

5-7 anos 73 6.34 ± .8 23.32 ± 4.8 119.6 ± 6.9 16.23 ± 2.5 

8-10 anos 67 9.05 ± .8 33.24 ± 7.9 136.3 ± 7.8 17.74 ± 3.1 

5-10 anos 140 7.64 ± 1.6 28.07 ± 8.2 127.6 ± 11.2 16.95 ± 2.9 

Feminino**      

5-7 anos 58 6.26 ± .8 23.19 ± 8.4 120.0 ± 10.3 15.80 ± 2.6 

8-10 anos 50 9.11 ± .6 33.19 ± 5.9 135.6 ± 5.3 17.99 ± 2.6 

5-10 anos 108 7.58 ± 1.6 27.82 ± 8.7 127.2 ± 11.4 16.81 ± 2.8 

Total      

5-7 anos 131 6.31 ± .8 23.26 ± 6.6 119.8 ± 8.5 16.04 ± 2.6 

8-10 anos 117 9.08 ± .7 33.22 ± 7.1 136.0 ± 6.9 17.85 ± 2.9 

5-10 anos 248 7.61 ± 1.6 27.96 ± 8.5 127.4 ± 11.3 16.89 ± 2.9 

Nota: * Valores médios superiores nos escolares de 8-10 anos em comparação aos escolares de 5-7 anos de idade, tanto na 
amostra total e em cada sexo (p < .01); ** Médias semelhantes entre os sexos em cada faixa etária (p > .05). 

 
 

Tabela 2 
Crescimento físico das crianças segundo o novo critério da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007) 

 
Total (n=248) Masculino (n=140) Feminino (n=108) 

p* 
n (%) n (%) n (%) 

Peso/idade     

Menor percentil 3 0 (.0) 0 (.0) 0 (.0) .548 

Percentil 3-85 164 (66.1) 91 (55.5) 73 (44.5)  

Percentil 85-97 52 (21.0) 28 (20.0) 24 (22.2)  

Maior percentil 97 32 (12.9) 21 (15.0) 11 (10.2)  

Estatura/idade     

Menor percentil 3 4 (1.6) 4 (2.9) 0 (.0) .054 

Percentil 3-85 171 (69.0) 93 (66.4) 78 (72.2)  

Percentil 85-97 55 (22.1) 36 (25.7) 19 (17.6)  

Maior percentil 97 18 (7.3) 7 (5.0) 11 (10.2)  

Nota: *Não houve diferenças significativas entre os sexos (p > .05). 

 
 

Em contrapartida, a prevalência de obesidade 
foi duas vezes maior com a utilização do crité-
rio da OMS (2007) (13.7% vs. 6.5%). De modo 
geral, a tendência destes resultados na classifi-
cação do estado nutricional foi semelhante 
entre os sexos. Ao analisar a concordância 
entre os dois critérios de classificação, foi 
observada boa concordância entre os critérios 

(Kponderado

 

 = .667; IC95% = .594 − .740), com 
a concordância discretamente superior nas 
crianças do sexo masculino. 

DISCUSSÃO 
Para a classificação do estado nutricional 

tem sido preconizada a utilização de medidas 
simples e confiáveis, como o peso, a estatura e
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Tabela 3 
Classificação do estado nutricional e índice de concordância Kappa entre os critérios da Organização Mundial de Saúde 
(OMS, 2007) e International Obesity Task Force (Cole et al., 2000, 2007) 

 Total (n=248) Masculino (n=140) Feminino (n=108) 

 OMS IOTF OMS IOTF OMS* IOTF* 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Desnutrição 3 (1.2) 23 (9.3) 1 (.7) 10 (7.1) 2 (1.9) 13 (12.0) 

Peso normal 175 (70.6) 170 (68.5) 98 (70.0) 98 (70.0) 77 (71.3) 72 (66.7) 

Pré-obesidade 36 (14.5) 39 (15.7) 20 (14.3) 21 (15.0) 16 (14.8) 18 (16.7) 

Obesidade  34 (13.7) 16 (6.5) 21 (15.0) 11 (7.9) 13 (12.0) 5 (4.6) 

Kponderado .667 (.594-.740)  (IC95%) .680 (.583-.777) .648 (.538-.757) 

Nota: OMS = Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007); IOTF = International Obesity Task Force (Colet et al., 2000, 2007); 
Kponderado

 

 (IC95%) = índice de concordância Kappa ponderado com intervalo de confiança de 95%. * Não foram encontradas 
diferenças significativas entre os sexos na classificação do estado nutricional (p > .05). 

 
o IMC, que são amplamente aceitas por pro-
fissionais da saúde pública e da área clínica 
(Campos, Gomes, & Oliveira, 2008; Freitas 
Júnior et al., 2008). O novo critério da OMS 
(2007) foi proposto com o intuito de aperfei-
çoar a avaliação do estado nutricional de crian-
ças e adolescentes mediante a utilização destes 
três indicadores antropométricos, uma vez que 
os critérios anteriormente propostos apresen-
tam limitações metodológicas importantes, 
como tamanhos amostrais insuficientes para 
refletir variação normal de crescimento físico e 
pontos de corte que não seguem o padrão sau-
dável de crescimento infantil (Onis et al., 
2007). Embora estas e outras limitações 
tenham sido amenizadas com o novo critério 
da OMS (2007), o que valoriza e estimula sua 
aplicação, esse ainda é pouco utilizado na 
classificação do estado nutricional de crianças, 
sobretudo em brasileiras. 

Os resultados do presente estudo não 
apontaram diferenças significativas entre os 
sexos na classificação do crescimento do estado 
nutricional, nas três variáveis antropométricas.  
Em contraponto a esses resultados, outro 
estudo com crianças brasileiras de escola 
particular (Presidente Prudente, São Paulo) 
verificou diferenças significativas entre os 
sexos na classificação do estado nutricional 
através do IMC, onde foi encontrada maior 

prevalência de excesso de peso corporal entre 
os rapazes quando comparados às moças 
(24.0% vs. 19.3%) (Fernandes et al., 2007). 

Ao analisar as porcentagens obtidas para o 
baixo IMC/idade e estatura/idade (≤ percentil 
3), no presente estudo, observou-se que o 
déficit nutricional esteve prevalente em 
pequena parcela da amostra, segundo o critério 
proposto pela OMS (cerca de 1.2% da amostra 
com baixo IMC/idade e 1.6% com baixa 
estatura/idade). Estes resultados corroboram 
com a premissa de que o déficit nutricional em 
crianças está reduzindo na população infantil 
brasileira e, sobretudo em crianças de escolas 
particulares, estudos prévios têm identificado 
baixas prevalências de déficit nutricional 
(Cano, Pereira, Silva, Pimenta, & Maranha, 
2005; Nascimento, Ferreira, & Molina, 2010). 
Contudo, quando utilizado o critério da IOTF, 
percebeu-se que a desnutrição (baixo 
IMC/idade) atingiu quase 10% da amostra 
total, o que representa, ao utilizar este critério 
de classificação, uma maior parcela de crianças 
com desnutrição do que com obesidade (6.5% 
da amostra total). Diante destes resultados, 
percebe-se que a utilização de diferentes 
critérios de classificação do IMC pode gerar 
interpretações bastante distintas quanto à 
presença e a importância epidemiológica da 
desnutrição infantil. Estas evidências também 
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foram apontadas em estudo prévio com 
crianças brasileiras (Barbosa Filho, Quadros, 
Souza, Gordia, & Campos, 2010). 

É importante destacar que, independente-
mente do critério de classificação do IMC utili-
zado, o excesso de peso corporal (pré-obesi-
dade + obesidade) alcançou elevadas prevalên-
cias nas crianças da presente pesquisa, atingin-
do mais de 20% da amostra total. Estes acha-
dos corroboram com prevalências de excesso 
de peso corporal obtidas em estudos prévios 
com crianças brasileiras (Barbosa Filho et al., 
2010; Salomons, Rech, & Loch, 2007) e portu-
guesas (Campos et al., 2008). Contudo, a iden-
tificação da obesidade também apresentou im-
portantes distinções conforme o critério de 
classificação do IMC utilizado; esse desfecho 
duplicou quando o IMC das crianças foi classi-
ficado segundo a proposta da OMS (13.7% vs. 
6.5%). 

Embora tenha havido importantes diferen-
ças entre os critérios de classificação do IMC/ 
idade, sobretudo para a desnutrição e a obesi-
dade, foi observada uma boa concordância en-
tre os critérios da OMS e da IOTF. Contudo, os 
valores de concordância entre estes critérios foi 
inferior aos observados em outros estudos com 
crianças brasileiras (Barbosa Filho et al., 2010) 
e kuwaitianos (El-Ghaziri, Boodai, Young, & 
Reilly, 2011) (ambos os estudos com Kappa > 
.80). Estes resultados sugerem cautela na com-
paração entre estudos com diferentes critérios 
de classificação do IMC/idade, pois, embora 
haja boa concordância entre os critérios, são 
observadas importantes discrepâncias entre os 
critérios nas prevalências de desnutrição e obe-
sidade.  

O desenvolvimento da pré-obesidade e da 
obesidade na população infantil tem sido rela-
cionado às mudanças comportamentais e ambi-
entais ocorridas na sociedade contemporânea. 
Segundo estudo de revisão (Rinaldi, Pereira, 
Macedo, Mota, & Burini, 2008) acerca dos 
comportamentos na infância e sua relação com 
o estado de saúde desta população, a urbani-
zação e a industrialização criaram um ambiente 
com atividade física reduzida, onde se observa 

a exposição excessiva ao lazer inativo 
(televisão, jogos eletrônicos e computadores) e 
a serviços que não exigem mais o desloca-
mento ativo para ser realizado, bem como o au-
mento do consumo de alimentos processa-
dos/fast-food em detrimento de alimentos 
mais saudáveis (frutas e vegetais). Como o 
consumo alimentar na infância é bastante in-
fluenciado pelos pais e pela escola, estes agen-
tes deverão ser prioritariamente incluídos em 
ações de educação e promoção para a saúde.  

Além de notórias repercussões da obesidade 
na saúde e sua associação com importantes 
causas de morbimortalidade, como hiperten-
são, câncer e aterosclerose (Onis et al., 2007), 
tem-se observado que crianças com IMC eleva-
do tendem a manter esta característica até a 
vida adulta (Katzmarzyk et al., 2001). Diante 
disso, é reconhecida a importância de serem 
desenvolvidas ações de promoção da saúde e 
prevenção da obesidade na infância e na ado-
lescência, até porque essa fase da vida é crucial 
para a estruturação de comportamentos, atitu-
des e hábitos que podem ter sérias implicações 
na saúde (Pires & Lopes, 2004). 

Deve ser destacado, como ponto forte da 
presente investigação, a utilização do critério 
proposto pela OMS (2007), que nos permite 
empregar diferentes indicadores antropomé-
tricos para a identificação do crescimento físico 
adequado em crianças. Além disso, a compara-
ção do critério de classificação do IMC propos-
to pela OMS (2007) com outro critério de 
aceitação nacional e internacional (Cole et al., 
2000, 2007) permitiu evidenciar as diferenças 
entre os critérios na identificação de problemas 
de saúde relacionados ao estado nutricional 
(desnutrição e obesidade). Uma limitação des-
te estudo foi a amostra não-probabilística da 
cidade de Taguatinga, Distrito Federal, além de 
ter sido realizado somente em uma escola 
particular. Portanto, os resultados do presente 
estudo devem ser interpretados com devida 
cautela. 

 
CONCLUSÕES 

Os resultados do presente estudo indicaram
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percentagens semelhantes entre os sexos na 
classificação dos três indicadores antropométri-
cos analisados (peso/idade, estatura/idade e 
IMC/idade). Contudo, segundo as novas reco-
mendações da OMS (2007), o peso corporal e o 
IMC elevados para o sexo e idade (maior que o 
percentil 85) estiveram presentes em boa par-
cela da amostra, sendo evidenciados como 
importantes problemas de saúde entre as 
crianças. 

Os resultados também apontaram boa con-
cordância entre o critério da OMS (2007) e da 
IOTF (Cole et al., 2000, 2007), porém, foram 
verificadas importantes discrepâncias nas pre-
valências de desnutrição e obesidade. Portanto, 
sugere-se que a utilização do novo critério da 
OMS (2007) em estudos com crianças deve ser 
acompanhada de devida cautela na comparação 
com estudos prévios que utilizam outros cri-
térios de classificação do IMC para o sexo e 
idade. 

Uma atitude que pode contribuir para o 
desenvolvimento do estado nutricional adequa-
do entre crianças cabe aos profissionais atuan-
tes no âmbito escolar (professores, diretores, 
educadores físicos, pedagogos, entre outros), 
mediante a promoção da alimentação saudável 
e da realização de atividade física dentro e fora 
da escola. Por fim, o acompanhamento criterio-
so do estado nutricional de crianças deve ser 
realizado periodicamente na escola, objetivan-
do o controle dos agravamentos relacionados 
ao déficit nutricional, à pré-obesidade e à obe-
sidade em populações infantis e juvenis. 
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