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This study aimed to evaluate the validity of weight and height values self-
reported by women in the city of São Paulo. The study used weight and 
height values which were self-reported by 167 mothers of public and private 
schools’ students in the city of Sao Paulo. To evaluate the differences between 
measured and self-reported values, Pearson coeffi cient of correlation and 
Bland-Altman analysis were used. Sensitivity and specifi city were used for 
agreement between self-reported and measured nutritional status according 
to the Body Mass Index (BMI). The correlation between measured and 
informed weight and height values was 0.99, thus showing a high correlation 
between BMI values. A high agreement was found for overweight and obesity, 
with a high sensibility and specifi city. The analysis of maternal education 
and per-capita income showed no differences for the nutritional status 
classifi cation. It is possible to use the self-reported information of weight 
and height in similar populations, as the values present high agreement 
and validity.
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RESUMORESUMEN

El objetivo del estudio fue evaluar la validez de 
la información autorreferida de peso y estatura 
de mujeres en el municipio de São Paulo, 
SP, Brasil. Fueron utilizadas informaciones 
autorreferidas de peso y estatura de 167 mujeres, 
madres de alumnos de escuelas públicas y 
privadas, del municipio de São Paulo. Para 
evaluar las diferencias entre el valor medido y 
el valor autorreferido, se utilizó el coefi ciente de 
correlación de Pearson y análisis gráfi co. Fue 
utilizada la sensibilidad y especifi cidad para 
evaluar el estado nutricional por medio del 
índice de masa corporal (IMC). La correlación 
entre los valores medido e informado, tanto 
de peso como de estatura fue 0.99, mostrando 
una elevada concordancia entre los valores de 
IMC. Los datos mostraron alta sensibilidad y 
especifi cidad para el diagnóstico de sobrepeso y 
obesidad. El análisis de la escolaridad y renta 
per cápita materna, no mostró diferencias 
para la clasifi cación del estado nutricional. Es 
posible utilizar el peso y estatura autorreferidos 
en poblaciones similares, porque los datos 
presentaron elevada concordancia y validez.

Palabras clave: Peso corporal. Estatura. 
Índice de Masa Corporal. Antropometría.

O estudo objetivou avaliar a validade das 
informações autorreferidas de peso e estatura 
em mulheres no município de São Paulo. Foram 
utilizadas informações autorreferidas de peso 
e estatura de 167 mães de alunos de escolas 
públicas e privadas, do município de São 
Paulo. Para avaliar as diferenças entre valores 
medidos e autorreferidos, utilizou-se coefi ciente 
de correlação de Pearson e análise gráfi ca. 
Utilizou-se sensibilidade e especifi cidade para 
avaliar a classifi cação nutricional a partir dos 
valores de índice de massa corporal (IMC). 
A correlação entre valor aferido e informado, 
tanto de peso como estatura foi igual a 0,99, 
evidenciando elevada concordância entre 
valores de IMC. Os dados apontaram elevada 
sensibilidade e especifi cidade para o diagnóstico 
tanto de excesso de peso quanto de obesidade. 
A análise, segundo escolaridade e renda 
per capita maternas, não apresentou diferenças, 
para a classifi cação do estado nutricional. 
É possível utilizar as informações autorreferidas 
de peso e estatura; em populações semelhantes, 
pois os valores apresentam elevada concordância 
e validade.

Palavras-chave: Peso corporal. Estatura. 
Índice de Massa Corporal. Antropometria.
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INTRODUÇÃO

O peso e a estatura autorreferidos podem ser obtidos facilmente, no que diz respeito 

à técnica e custo, para utilização no monitoramento do estado nutricional, simplifi cando 

o trabalho de campo e favorecendo a economia de recursos em estudos epidemiológicos 

(CHOR; COUTINHO; LAURENTI, 1999). No entanto, o peso e estatura autorreferidos 

apresentam limitações, com tendência de subestimar o valor do peso e superestimar o 

valor da estatura, sendo sua validade dependente do gênero, da idade e das condições 

socioeconômicas do grupo estudado (FONSECA et al., 2004).

De fato, segundo Nakamura et al. (1999), as mulheres tendem a subestimar o peso, 

muitas parecem desconfortáveis e se negam a informar tal dado, mesmo em ambientação 

anônima. Em contrapartida, os homens, geralmente, superestimam a estatura (NIEDHAMMER 

et al., 2000; VILLANUEVA, 2001).

Os extremos de idade parecem infl uir nos dados de peso e estaturas corporais, o que 

pode ser corroborado pelo resultado de várias pesquisas. Gunnell et al. (2000) trabalharam 

com indivíduos idosos e adolescentes e detectaram maior diferença entre valores informados 

e aferidos nestas populações, quando comparadas aos adultos.

No que se refere ao diagnóstico nutricional a partir de informações de peso e estatura 

referidos, Kuczmarski, Kuczmarski e Najjar (2001), analisando dados de indivíduos norte-

americanos acima de 20 anos de idade que participaram do NHANES III, verifi caram elevada 

sensibilidade e especifi cidade, associadas inversamente à idade, porém, sugerindo limitação 

na sua utilização para idosos.

Nível de renda e escolaridade podem limitar a informação correta sobre peso e 

estatura. De acordo com Jeffery (1996), indivíduos com menor nível socioeconômico 

apresentariam menor acesso a obtenção desses dados e, em decorrência prestariam 

informações menos precisas.

Entretanto, estudos indicam elevada concordância entre peso corporal informado e 

aferido, com maior concordância entre as mulheres do que entre os homens, independente 

de idade e nível de escolaridade. Em relação à estatura, esses mesmos estudos mostram 

concordância elevada entre os valores informados e referidos, com diferenças signifi cativas 

segundo faixas etárias e escolaridade (FONSECA et al., 2004).

Fonseca et al. (2004) estudaram 3.713 indivíduos, selecionados entre funcionários nas 

carreiras técnico-administrativas de uma universidade, tendo encontrado elevada correlação 

entre valores aferidos e informados de peso (0,977) e de estatura (0,943), além de tendência 

leve e uniforme à subestimação do peso e à superestimação da estatura informados, em 

ambos os sexos. Não observaram diferenças entre os valores aferidos e informados de 

acordo com idade, escolaridade, renda e categorias de índice de massa corporal - IMC.

Pesquisa realizada por Chor, Coutinho e Laurenti (1999) com 1.183 funcionários 

de um banco, verifi cou que homens e mulheres tenderam a subestimar o peso, sendo 
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este comportamento mais marcante entre os homens de peso mais elevado. Em relação 

à estatura, as diferenças entre informação e medida foram irrelevantes. Ao se considerar 

o IMC, as diferenças médias entre medida e informação foram menores do que no caso 

isolado do peso.

Villanueva (2001) analisou dados disponíveis de 15.944 indivíduos que participaram 

do US Third National Health and Nutrition Examination Survey, verifi cando que a idade, 

escolaridade e IMC associam-se a valores não concordantes de peso aferido e informado, 

para ambos os sexos.

No Brasil, Silveira et al. (2005), investigando a validade do IMC, calculado por 

intermédio do peso e estatura informados para predizer o estado nutricional de adultos 

do Sul do país, verifi caram melhor concordância para o peso que para estatura, tendo 

observado subestimação somente para mulheres, sugerindo a necessidade de correção 

destes valores referidos.

Entretanto, estudo com população adulta da região Centro-Oeste verificou 

superestimativa da estatura tanto para homens quanto mulheres, fato infl uenciado pela 

idade, escolaridade, altura e IMC. Os autores afi rmam, ainda, que as medidas aferidas e 

relatadas apresentaram alto grau de concordância, com sensibilidade e especifi cidade do 

IMC elevadas (PEIXOTO; BENÍCIO; JARDIM, 2006).

O conhecimento da validade de informações referidas de peso e estatura, bem como 

a criação de modelos de correção, quando necessários, é imprescindível para sua utilização, 

em estudos epidemiológicos, para obtenção de estimativas aproximadas sobre o estado 

nutricional de populações e monitoramento de fatores de risco.

Devido à escassez de estudos sobre a concordância de dados colhidos e informados 

referentes à população adulta brasileira, o presente estudo teve como objetivo avaliar a 

validade da informação auto-referida de peso e estatura.

METODOLOGIA

Este trabalho é parte de projeto (Fatores associados ao sobrepeso e obesidade de 

indivíduos de 8 a 18 anos de idade), que teve como objetivo avaliar os fatores associados ao 

excesso de peso e obesidade de adolescentes. Os dados para este estudo foram obtidos por 

meio de questionário enviado para as mães de todos os 660 adolescentes matriculados em 

uma escola pública e uma privada do Município de São Paulo, participantes da investigação. 

Nesse questionário, encaminhado junto ao termo de consentimento, solicitavam-se 

informações sobre a renda familiar, escolaridade, peso e estatura dos pais.

Dos 660 questionários, retornaram 499 completamente respondidos. Todas as 

mães (n=660) foram convidadas pela escola para reunião de pais e destas, 167 estiveram 

presentes em reunião realizada nas próprias escolas, e participaram da validação dos dados 

referidos. Não foi possível validar as informações paternas dado ao baixo comparecimento 

da população masculina nas reuniões.
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Após a reunião foram realizadas as medidas de peso e estatura das mulheres 

para comparação com as medidas informadas. Para a mensuração do peso corporal, foi 

utilizada balança eletrônica do tipo plataforma (Tanita®), com capacidade para 150 kg e 

graduação em 100g e para a da estatura foi utilizado antropômetro (Seca®), com escala em 

milímetros, fi xado em suporte de madeira, adotando metodologia proposta por Gordon 

et al. (1988). Na análise utilizou-se o programa Stata® 9.0.

Com base no valor do IMC calculado (peso/estatura2) procedeu-se a 

classifi cação nutricional das mulheres de acordo com os critérios recomendados 

pela World Health Organization (1990), sendo IMC < 18,5kg/m2 baixo peso; 

18,5 ≥ IMC < 25,0kg/m2 eutrofia; 25,0 ≥ IMC < 30,0kg/m2 excesso de peso; 

IMC ≥ 30kg/m2 obesidade.

Foi calculado o teste t de Student pareado para análise das médias entre os grupos. 

A comparação dos valores referidos e medidos foi realizada por meio do coefi ciente de 

correlação de Pearson e análise gráfi ca por Bland e Altman (1986).

Calculou-se a sensibilidade e especifi cidade do índice de massa corporal referido 

para classifi cação de mulheres com excesso de peso e obesidade, em relação ao IMC 

medido. Realizou-se análise de variância para determinar as diferenças entre valores 

referidos e medidos segundo renda e escolaridade.

O projeto de pesquisa está de acordo com as normas da Resolução 196 de 

10/10/1996 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

seres humanos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo com protocolo número 421. Todos os participantes 

assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido concordando com a participação 

neste estudo.

RESULTADOS

A mediana de escolaridade das mães estudadas e a renda per capita familiar foi de 

11 anos e 1,4 salários mínimos, respectivamente.

Comparando os dados das mães, as médias (desvios padrão) do peso materno 

referido e medido foram, respectivamente 66,0kg (10,24) e 66,3kg (9,99). Para estatura, as 

médias foram de 161,3cm (6,53) e 160,8cm (6,21) para referida e medida, respectivamente. 

Conforme nota-se na tabela 1, as médias das variáveis apresentaram valores semelhantes 

entre os dados medidos e referidos para todas as variáveis estudadas, sendo a diferença 

de estatura e IMC estatisticamente signifi cantes (p<0,000).

A correlação entre valor aferido e informado foi de 0,99, tanto para peso como 

estatura corporal das mulheres estudadas. A fi gura 1 ilustra a elevada correlação entre as 

medidas aferidas e informadas. A diferença média observada foi 0,227kg, o que sugere, 

no geral, ser o peso referido inferior ao medido.
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Tabela 1 –  Distribuição das médias (desvio padrão) das variáveis estudadas, 
São Paulo (2009)

Variável
Mediana

Média (desvio padrão)
Valor

mínimo
Valor

máximo

Peso referido (kg)
65,0

66,0 (10,24)
45,0 105,0

Peso medido (kg)
66,2

66,3 (9,99)
42,2 103,0

Estatura referida (cm)
161,0

161,3 (6,53)
145,0 185,0

Estatura medida (cm)
160,4

160,8 (6,21)
145,9 183,4

IMC - dados referidos (kg/m2)
24,9

24,7 (3,55)
18,4 37,9

IMC - dados medidos (kg/m2)
25,1

25,6 (3,53)
18,8 36,6

Escolaridade (anos) 11 0 12

Renda per capita (salários mínimos) 1,4 0,2 9

Figura 1 –  Diferença entre peso aferido e peso informado, São Paulo (2009).

Conforme pode ser observado na fi gura 2, foi detectada elevada correlação entre a 

estatura medida e referida com diferença média de - 0,468cm, indicando estatura aferida 

inferior à informada.

Diferença
(peso aferido – peso  referido)

4.3

-5.1

43.6 104

Média
(peso aferido + peso  referido)/2
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Diferença
(estatura aferida – estatura informada)

3

-3.10001

145.45 184.2

Média
(estatura aferida – estatura informada)/2

Figura 2 –  Diferença entre estatura aferida e estatura informada, São Paulo (2009).

Análise segundo a renda e escolaridade aponta que as mulheres com menor 

escolaridade (até ensino fundamental), tendem a subestimar o peso e superestimar a estatura, 

enquanto as com maior nível de escolaridade (nível superior, completo ou incompleto) 

superestimam tanto o peso quanto a estatura. Mulheres com renda per capita menor ou 

igual a um salário mínimo subestimam o peso em comparação àquelas que recebem dois 

salários mínimos ou mais. Os valores referentes à estatura foram superestimados em todas 

as classes de renda, sendo maior em mulheres com dois salários mínimos ou mais (p = 0,04).

Seguindo os achados para peso e estatura, evidenciou-se elevada concordância entre 

valores de IMC (Figura 3), sendo a diferença média entre valores aferidos e medidos de 

0,234kg/m2.

Figura 3 –  Diferença entre IMC aferido e IMC informado, São Paulo (2009).

Diferença
(IMC aferido – IMC referido)

2.04124

-2.30661

18.6904 36.7239
Média

(IMC aferido – IMC referido)/2
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Conforme observa-se na tabela 2, verifi cou-se 38,3% e 40,7% de mulheres com 

excesso de peso segundo IMC referido e medido, respectivamente. Os achados apontaram 

10,2% de mulheres obesas segundo IMC informado e 11,4% segundo o aferido. Para o 

excesso de peso, a sensibilidade e especifi cidade foram, respectivamente, 88,2% e 96%. 

Para obesidade, observou-se sensibilidade de 84,2% e especifi cidade de 99,3%. A análise, 

segundo escolaridade e renda per capita maternas, não apresentou diferenças, para a 

classifi cação do estado nutricional.

Tabela 2 –  Distribuição (%) das mulheres estudadas com excesso de peso e 
obesidade segundo valores de índice de massa corporal referidos e 
medidos, São Paulo (2009)

Referido

Medido

TotalBaixo peso e 
eutrofi a

Excesso de 
peso

Obesidade

n % n % n % n %

Baixo peso e eutrofi a 79 98,7 7 10,3 – – 86 51,5

Excesso de peso  1  1,3 60 88,2  3 15,8 64 38,3

Obesidade – – 1 1,5 16 84,2 17 10,2

Total 80 47,9 68 40,7 19 11,4 167 100,0

Quanto ao baixo peso, apenas 2 mulheres (1,2%) foram classifi cadas segundo IMC 

referido e nenhuma segundo IMC medido.

DISCUSSÃO

A comparação gráfi ca entre os valores de peso e estatura, medidos e referidos, sugere 

elevada concordância entre as medidas informadas e aferidas na população estudada, 

apontando, de modo geral, tendência de subestimar o peso e superestimar a estatura, uma 

vez que a diferença média entre os valores medidos e referidos foram de 0,227 e -0,468, 

respectivamente.

Resultado semelhante foi encontrado por Fonseca et al. (2004) que detectaram elevada 

concordância entre a aferição e a informação do peso e da estatura em adultos de ambos 

os sexos. Verifi caram ainda, tendência leve e uniforme à subestimação da informação do 

peso e a superestimação da estatura, em ambos os sexos.

Gunnell et al. (2000) estudando indivíduos de 56 a 78 anos, verifi caram que a 

estatura autorreferida foi superestimada e o IMC, baseado em peso e estatura autorreferido, 
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foi subestimado. Os autores sugeriram que os mais baixos e mais velhos tendem a 

superestimar a estatura, enquanto indivíduos com excesso de peso subestimam o peso.

De acordo com Jeffery (1996), indivíduos com menor nível socioeconômico 

poderiam apresentar menor acesso à obtenção desses dados e, em decorrência, prestar 

informações menos precisas. Entretanto, estudos indicam elevada concordância entre 

peso corporal informado e aferido, com alta concordância especialmente entre as 

mulheres, independente do nível de escolaridade. Em relação à estatura, estudos mostram 

concordância elevada entre os valores informados e referidos, com diferenças segundo 

escolaridade (FONSECA et al., 2004).

Não houve fonte de erro importante neste estudo, uma vez que no momento de 

preenchimento do questionário, os participantes não sabiam do objetivo de comparação 

entre os dados informados e mensurados.

Segundo Bland e Altman (1986), o coefi ciente de correlação aponta somente a força 

da relação entre duas variáveis e não sua concordância, além de depender do tamanho da 

amostra, fato que levou a utilização da proposta gráfi ca destes autores para a avaliação da 

concordância entre os dados. Tal proposta consiste na apresentação gráfi ca da diferença 

entre as medidas contra sua média, possibilitando a verifi cação de tendências entre as duas 

medidas, no caso aferida e referida.

A título de ilustração, os dados antropométricos referidos e aferidos, de peso e 

estatura das mães, foram utilizados para a formulação de modelos de correção, sendo a 

equação para peso: Peso referido = -0,97 + 1,01 x peso medido e para a estatura: Estatura 

referida = -6,07 + 1,04 x estatura medida.

Uma das limitações deste estudo é a impossibilidade de extrapolação dos resultados 

para a população geral, pelo fato de incluir apenas mulheres em idade adulta. Outra 

limitação consiste na falta da variável idade, uma vez que esta pode ter infl uência nas 

variáveis antropométricas, bem como no seu relato.

Em relação à classifi cação nutricional, os dados apontaram elevada sensibilidade e 

especifi cidade para o diagnóstico tanto de excesso de peso quanto de obesidade, sendo 

que a especifi cidade foi maior que a sensibilidade para ambas as classifi cações, sugerindo 

a possibilidade de utilização de informações referidas de peso e estatura para estudos 

populacionais, especialmente na detecção das mulheres eutrófi cas.

CONCLUSÃO

Com esses resultados, pode-se concluir que as informações referidas de peso e estatura 

podem apresentar boa concordância e validade, quando comparadas com suas respectivas 

aferições. Apesar da boa concordância, ressalta-se, de modo geral, tendência de subestimar 

o peso e superestimar a estatura.
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