
ARTIGO ORIGINALNutrire. 2015 Aug;40(2):111-119
http://dx.doi.org/10.4322/2316-7874.28714

ABSTRACT

Objective: The quality control of  anthropometric measurements results in reliable and 
accurate data. The objective of  the present study was to develop a training approach 
for research and assess the quality of  anthropometric measurements performed by 
42 evaluators during the training process. Methods: The evaluators were selected 
from undergraduate nutrition courses and submitted to a training given by a single 
supervisor - a nutritionist. The training course was followed by two months of  studying 
and practicing of  anthropometric assessments aided by professors of  20 partner 
institutions and a teaching video. The evaluators were later reassessed by the same 
supervisor. A total of  330 children aged zero to two years and 420 subjects over two 
years participated in the evaluators’ calibration, totaling 840 measurements. Each 
evaluator assessed 20 subjects (50% children aged zero to two years) and the supervisor 
repeated the anthropometric measurements. Technical error of  measurement (TEM) 
was used for the statistical assessment of  inter-evaluators’ calibration. Results: The 
measurements taken by 37 evaluators were accurate. Conclusion: The proposed 
training approach developed the anthropometric skills of  the undergraduate students, 
enabling them for field studies. 

Keywords: Anthropometry. Quality control. Training. Surveillance. Health. Child.

RESUMO

Objetivo: O controle de qualidade das medidas antropométricas possibilita dados 
confiáveis e precisos. O objetivo do trabalho foi desenvolver uma abordagem de 
treinamento para pesquisa e avaliar a qualidade das medidas antropométricas obtidas 
por 42 avaliadores no processo de treinamento. Método: Os avaliadores foram 
selecionados em cursos de graduação em Nutrição e submetidos a um treinamento 
ministrado por um único supervisor, nutricionista, seguido de dois meses para estudo 
e prática da avaliação antropométrica, auxiliados por professores de 20 instituições 
parceiras e apoio de um vídeo didático, sendo posteriormente reavaliados pelo mesmo 
supervisor. A calibração dos avaliadores ocorreu em 330 crianças de 0 a 2 anos e 
420 indivíduos maiores de 2 anos, totalizando 840 aferições, sendo que cada avaliador 
aferiu 20 indivíduos (50% crianças menores de 2 anos), com repetição da medida 
pelo supervisor. O método estatístico para avaliação da calibração interavaliadores 
foi a Técnica do Erro da Medida (TEM). Resultados: As medidas de 37 avaliadores 
estavam acuradas. Conclusão: A abordagem de treinamento proposta resultou no 
desenvolvimento de habilidades antropométricas dos alunos de graduação, tornando-os 
aptos à realização de pesquisa de campo. 

Palavras-chave: Antropometria. Controle de qualidade. Treinamento. Vigilância. 
Saúde. Criança.

Flávia Negri1, Milena Cristina 
Sendão Ferreira1, Rita de Cássia 

Bertolo Martins2, Maria Rita 
Marques de Oliveira1*

1Instituto de Biociências, 
Universidade Estadual Paulista - 

UNESP, Botucatu-SP, Brasil
2Faculdade de Ciências da Saúde, 

Universidade Federal da Grande 
Dourados - UFGD, Dourados-MS, 

Brasil

*Dados para correspondência: 
Maria Rita Marques de Oliveira 

Departamento de Educação, 
Instituto de Biociências - UNESP 

- Campus de Botucatu, Distrito de 
Rubião Júnior, s/n, CEP 18618-

970, Botucatu-SP, Brasil 
E-mail: mrmolive@ibb.unesp.br

Calibração de antropometristas para pesquisa em 
vigilância alimentar e nutricional
Calibration of anthropometrists for research on food and 
nutrition surveillance



Negri F, Ferreira MCS, Martins RCB, Oliveira MRM

112 Nutrire. 2015 Aug;40(2):111-119

INTRODUÇÃO

O acompanhamento do estado nutricional da 
população por meio da antropometria é ação essencial 
para a análise das condições de saúde e nutrição de 
uma nação.1,2 Trata-se de um indicador com boa 
sensibilidade e especificidade, cujo procedimento é 
de baixo custo operacional, não invasivo e de fácil 
execução3,4, razão pela qual a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) tem preconizado a antropometria 
como rotina para a vigilância nutricional.

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) tem 
intensificado as recomendações para que a Vigilância 
Alimentar e Nutricional (VAN) seja efetivamente 
executada enquanto sistema de monitoramento 
em todos os municípios, visando o aumento da 
qualidade da assistência e da promoção à saúde 
da população, além de possibilitar a realização 
de pesquisas transversais periódicas.5,6 Para uma 
boa coleta de dados é essencial que se tenha 
uniformização das práticas adotadas para a 
antropometria, bem como a sistematização dos 
dados obtidos, possibilitando maior qualidade dos 
resultados para a tomada de decisão local ou para 
a comparação entre municípios, estados e regiões.6

Em vários estudos se tem apontado a importância 
da capacitação dos profissionais de saúde responsáveis 
pela coleta dos dados antropométricos, com o 
intuito de minimizar erros nas medidas, seja por 
falta de calibração dos equipamentos, erros técnicos 
de aferição, anotação errada ou falhas de digitação, 
entre outros.7-11 De acordo com Pereira12, a origem 
dos erros pode ser classificada em três categorias: 
circunstâncias em que são realizadas as medidas 
antropométricas; instrumento/equipamento usado 
para a aferição; pessoas envolvidas no processo, 
as que executam as aferições ou aquelas que estão 
sendo aferidas. A manutenção preventiva e regular 
dos equipamentos antropométricos possibilita 
assegurar a sua calibração, minimizando erros 
não humanos.9

Pequenos erros nos valores das medidas de 
peso, estatura e comprimento podem determinar 
sensíveis distorções no diagnóstico nutricional.10 
Para minimizar os erros é fundamental que os 
procedimentos técnicos a serem adotados durante 
as aferições sejam padronizados, o que implica 
na adoção de procedimentos de treinamento e 
calibração dos avaliadores para o controle da 
qualidade dos dados.9,13 Para avaliar a precisão 

e exatidão de medidas antropométricas que 
podem ser utilizadas para esse fim, vários autores 
debruçaram-se sobre essa questão e propuseram 
abordagens estatísticas para a avaliação da precisão 
e exatidão das medidas.14 A precisão, em última 
análise, tem-se derivado da variância intrapessoal 
das medidas, enquanto a exatidão, como a variância 
interpessoal, tem resultado da comparação entre 
um avaliador e um supervisor experiente.

Um método muito conhecido e utilizado para esse 
fim é a análise de variância de Habicht.15 Na abordagem 
desse autor, as aferições em duplicata permitem 
o cálculo da variância intra-avaliador (precisão), 
sendo esperado que a variância do avaliador não 
seja mais que duas vezes a do supervisor e que a 
variância interavaliador/supervisor (exatidão) não 
ultrapasse três vezes a intrasupervisor. Cogill16 
também propôs um método para calibração de 
medidas antropométricas no qual são priorizadas 
as avaliações entre avaliador e supervisor, 
recomendando-se a avaliação intra-avaliador 
apenas em caso de valores discrepantes, o que 
torna complexa sua operacionalização. Outra 
abordagem que também costuma ser utilizada para 
testar a concordância de medidas antropométricas, 
seja intra ou interavaliadores, é o Coeficiente de 
Correlação Intraclasse (CCI).17 Dentre as diferentes 
abordagens, o comitê de experts da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) adotou a Técnica do 
Erro da Medida (TEM) para calibrar as medidas 
(avaliador/supervisor) em estudo multicêntrico 
desenvolvido em seis países nos quais foram 
coletados dados para a confecção das curvas de 
crescimento e desenvolvimento lançadas em 2006.18

A TEM permite avaliar precisão e exatidão 
de medidas antropométricas, como o método 
proposto por Habicht, e desenvolve-se a partir 
do cálculo da variância entre duas medidas, no 
entanto uma fórmula matemática subsequente 
permite estimar um valor de erro expresso na 
unidade de medida correspondente.18 O comitê 
da OMS adotou como ponto de corte em suas 
avaliações 7 mm para medidas de comprimento 
e 100 g para medidas de peso.18

Este trabalho destaca o processo de treinamento 
e calibração de avaliadores, etapa correspondente à 
capacitação para uma pesquisa de campo sobre VAN 
no estado de São Paulo, Brasil. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a abordagem de treinamento 
para pesquisa de campo e, consequentemente, a 
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qualidade das medidas antropométricas obtidas 
nesse processo.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram selecionados 42 avaliadores distribuídos 
por sete regiões do estado de São Paulo, todos 
graduandos do curso de Nutrição de 20 instituições 
de ensino superior (IES) próximas dos municípios 
pesquisados (localizados em um raio de até 150 km 
da IES da região). Os avaliadores participaram 
de um processo de treinamento e calibração para 
coleta de dados antropométricos. Esses avaliadores 
foram indicados por seus professores, devendo 
ter cursado a disciplina de avaliação nutricional e 
apresentar disponibilidade de tempo para cumprir 
integralmente o calendário da pesquisa.

Foi elaborado um vídeo didático19 para 
padronização e ilustração da coleta de medidas 
antropométricas em crianças menores de 2 anos 
de idade e em indivíduos maiores de 2 anos de 
idade. As técnicas e procedimentos para aferição 
de medidas apresentados no vídeo baseiam-se 
nas normas do Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e nas diretrizes 
da OMS.18

Em julho de 2011, em uma primeira etapa, 
os 42 graduandos participaram de treinamento 
ministrado por um único supervisor em sete regiões 
do estado de São Paulo, quando foram apresentados 
os equipamentos antropométricos para coleta de 
dados e o vídeo didático. Um único profissional 
nutricionista, eleito como supervisor para este estudo, 
também passou por um processo de treinamento e 
calibração. Esse supervisor, já com experiência em 
aferição de medidas antropométricas (ao menos 
100 aferições), aperfeiçoou suas técnicas por meio 
da elaboração de todos os materiais didáticos e 
treinamento. O treinamento e a calibração da 
supervisora da pesquisa envolveram a execução de 
medidas de peso, estatura e comprimento, calibradas 
com as de uma professora de avaliação nutricional, 
com mais de 10 anos de atuação na área.

Após essa etapa do treinamento, nos dois meses 
subsequentes, os avaliadores estudaram e praticaram 
as técnicas de avaliação antropométrica com 
auxílio dos professores das respectivas instituições 
e suporte da supervisora da pesquisa, por meio 
virtual (plataforma Moodle). A calibração dos 
avaliadores foi avaliada com base na variação dos 
dados antropométricos obtidos simultaneamente 

pelo avaliador e supervisor. Considerando que em 
algumas regiões houve falta de instituições que 
concordassem com a pesquisa e que, com isso, 
uma mesma criança tornou-se voluntária para dois 
avaliadores e que, ainda, houve recusa, por parte 
de algumas dessas instituições, da realização das 
medidas por mais de duas vezes na mesma criança, 
visto que o processo incorria em desconforto, 
manifesto pelo excesso de choro, optamos por 
realizar ao menos uma medida do avaliador e 
outra do supervisor. Dessa forma, neste estudo 
avaliou-se a exatidão das medidas dos avaliadores 
em relação ao supervisor.

A coleta de dados foi realizada com a participação 
de 330 crianças de 0 a 2 anos e de 420 crianças 
acima de 2 anos ou adultos nas creches e/ou 
escolas de educação infantil do município sede das 
instituições onde foram recrutados os avaliadores, 
com o auxílio de equipamentos recomendados 
pela OMS.18 O critério para incluir o voluntário no 
estudo foi condicionado à anuência dos responsáveis 
pela assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE) e à ausência de deficiência 
física grave. Quando na instituição existiam mais 
voluntários que o requerido para as avaliações 
previstas, a escolha foi aleatória. Cada avaliador 
realizou 10 aferições de peso e comprimento 
em crianças menores de 2 anos e 10 aferições de 
estatura em crianças maiores de 2 anos ou adultos 
funcionários da instituição avaliada. Assim, cada 
indicador antropométrico foi aferido 420 vezes. 
A Figura 1 ilustra o fluxograma do método do 
estudo.

Figura 1. Fluxograma do estudo.
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O método estatístico utilizado para avaliação 
da calibração das medidas de peso, estatura e 
comprimento entre avaliadores e supervisor foi 
a TEM, seguindo-se o protocolo adotado pelo 
comitê de experts da OMS18 em estudo multicêntrico 
para construção das curvas de crescimento e 
desenvolvimento OMS/2006, conforme a Fórmula 1:

2TEM ( ) / 2D N= ∑  (1)

em que: D = diferença das medidas do avaliador e 
do supervisor; N = número de indivíduos avaliados.

Segundo o protocolo da OMS18, foi considerado 
que as medidas dos antropometristas estavam 
acuradas quando os resultados obtidos com a 
fórmula eram menores que 100 g para a medida 
de peso e menores que 7 mm para medida de 
comprimento/altura. Para ser aprovado como 
avaliador da pesquisa, o avaliador deveria executar 
medidas acuradas em relação ao supervisor nos 
três indicadores antropométricos avaliados (peso, 
comprimento/altura e Índice de Massa Corporal 
– IMC).

Os dados tabulados em valores absolutos 
ou transformados foram expressos em média, 
desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo, 
percentis ou proporções e apresentados em 
gráficos e tabelas. Todas as variáveis contínuas 
foram testadas quanto à normalidade do dado 
e, dependendo de suas características, foram 
aplicados testes paramétricos ou não paramétricos. 
A diferença entre duas médias de medidas e 
índices antropométricos foi testada pelo teste 
t de Student e, devido os valores de TEM não 
apresentarem distribuição normal sob a curva 
as medianas obtidas dos dados de avaliadores 
de diferentes regiões, foram comparadas pelo 
teste de Kruskal Wallis, seguido pelo teste 
de Dun. A comparação entre proporções de 
dados foi feita pelo teste qui-quadrado. A 
concordância dos dados obtidos pelo supervisor 
e pelos antropometristas foi testada pelo CCI, 
no qual se adotou a seguinte classificação para 
a concordância: coeficiente de confiabilidade 
R < 0,31 = nula; R > 0,31 e < 0,51 = medíocre; 
R > 0,51 e < 0,71 = moderada; R > 0,71 e 
< 0,91 = boa; R > 0,91 e < 1,0 = excelente. 
As diferenças entre as medidas do supervisor e 
antropometristas foram avaliadas pela estatística 

descritiva, conforme o sinal dos resultados, e 
apresentada a mediana (n = 42) da somatória 
do quadrado das diferenças das 10 avaliações 
realizadas por cada avaliador.15 O nível de 
significância considerado em todas as análises 
foi de 5%.

Este projeto teve aprovação do Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 
Estadual Paulista, Faculdade de Medicina de 
Botucatu sob o protocolo CEP 3728-2010 em 
8 de novembro de 2010. Não há conflito de 
interesses nesta pesquisa.

RESULTADOS

Como resultado final do processo de treinamento 
e avaliação, considerando todos os indicadores 
antropométricos, as medidas de 37 dos 42 avaliadores 
foram consideradas calibradas em relação às aferidas 
pelo supervisor na primeira avaliação. Dos cinco 
reprovados, três conseguiram aprovação nas 
reavaliações e dois avaliadores não conseguiram 
obter aprovação para atuar na pesquisa.

Na Tabela 1 são apresentados os resultados da 
estatística descritiva e a comparação das médias 
de peso, comprimento, IMC e altura de crianças 
menores de 2 anos medidas pelo supervisor e pelos 
avaliadores. As medidas de peso, IMC e altura 
comparadas não apresentaram diferença significativa 
(p > 0,05). Já na comparação do comprimento 
observou-se diferença estatisticamente significativa 
entre as medidas dos avaliadores em as medidas 
do supervisor (p = 0,0211).

Na avaliação feita pelo CCI, os coeficientes de 
confiabilidade foram classificados como excelentes 
(peso: R = 0,999; comprimento: R = 0,995; altura: 
R = 0,995).

Quando comparados os resultados da TEM, 
agrupando os avaliadores por região (Tabela 2), as 
medianas dos erros nos indicadores antropométricos 
avaliados não apresentaram diferenças significativas. 
As medianas do TEM para peso e altura estão 
dentro do esperado em todas as regiões e a 
mediana de comprimento está um pouco acima 
do esperado na região 3. São observados valores 
máximos acima do esperado nas regiões 2, 3, 4, 5 
e 7, correspondentes às aferições de avaliadores 
reprovados na calibração.
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Na Figura 2 são apresentados os resultados 
da variação das medidas de peso, comprimento, 
IMC e altura realizadas pelo supervisor e pelos 
avaliadores. Na comparação entre as medidas de 
peso, 149 medidas apresentaram valores iguais 
às aferidas pelo supervisor. Quanto às medidas 
de comprimento, IMC e altura, a maioria dos 
avaliadores obteve medidas inferiores (n = 187) 
ou superiores (n = 214) às do supervisor.

Comparando-se as diferenças, em valores 
absolutos, entre os indicadores antropométricos 
obtidos pelo supervisor e os obtidos pelos avaliadores 
observou-se também variações antropométricas 
importantes de ordem positiva de 1 kg para o peso, 
de 3,4 cm para o comprimento e de 2,11 kg/m² 
para o IMC (Tabela 3). A mediana da somatória 
dos quadrados das diferenças foi de 8,510 g para 
peso, 355 mm para comprimento e 119 mm para 
altura (Tabela 3).

Tabela 1. Descrição e comparação dos indicadores antropométricos avaliados em sete regiões do estado de São Paulo, 2011.

PS (kg) PA (kg) CS (cm) CA (cm) IS (kg/m²) IA (kg/m²) AS (cm) AA (cm)

Avaliações 420 420 420 420 420 420 420 420

1º quartil (25%) 9,77 9,77 76,45 76,80 15,59 15,54 99,00 99,00

Mediana (50%) 11,32 11,34 82,70 82,90 16,46 16,46 106,70 107,10

3º quartil (75%) 12,57 12,56 87,27 87,42 17,63 17,56 153,60 153,70

Média aritmética 11,08 11,35 81,50 81,59 16,58 16,92 120,30 120,20

Desvio-padrão 2,05 6,02 7,77 7,78 1,42 7,56 27,60 27,60

Teste t p = 0,3189 p = 0,0211 p = 0,3491 p = 0,799

PS: peso do supervisor; PA: peso do avaliador; CS: comprimento do supervisor; CA: comprimento do avaliador; IS: IMC de crianças 
menores de 2 anos do supervisor; IA: IMC de crianças menores de 2 anos do avaliador; AS: altura do supervisor; AA: altura do avaliador.

Tabela 2. Resultados da Técnica do Erro da Medida (TEM) nas avaliações realizadas em sete regiões do estado de São 
Paulo, 2011.

Regiões n*
TEM Peso (g) TEM Comprimento (mm) TEM Altura (mm)

Med. Mín. Máx. Med. Mín. Máx. Med. Mín. Máx.

R1 7 11,51 3,70 61,61 4,03 3,09 5,66 2,83 1,81 5,09

R2 6 48,11 17,88 239,51 4,97 3,00 8,49 2,11 1,47 3,72

R3 4 18,75 11,77 22,63 7,07 2,00 8,45 3,36 1,66 5,87

R4 8 30,85 12,29 124,03 4,12 3,12 5,09 2,54 1,43 3,42

R5 5 19,36 5,80 30,43 5,57 3,12 9,76 1,98 1,92 3,20

R6 6 19,93 2,73 78,02 3,21 1,97 4,20 2,23 1,16 2,84

R7 6 52,81 9,48 92,81 4,03 3,12 10,55 2,95 1,30 3,45

Total 42 20,62 2,73 239,51 4,21 1,97 10,55 2,44 1,16 5,87

Kruskal Wallis p = 0,1236 p = 0,1327 p = 0,7632

*número de avaliadores. Med.: mediana; Mín.: mínimo; Máx.: máximo.

Figura 2. Variação entre as medidas dos indicadores 
antropométricos obtidas pelo supervisor e as obtidas pelos 
avaliadores, 2011.
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DISCUSSÃO

A capacitação de avaliadores para antropometria 
que garanta a minimização de erros nas medidas 
é fundamental para a execução de estudos 
confiáveis.10,11,13,14,20,21 A coleta de dados confiáveis 
é um grande desafio, dada a dificuldade de se obter 
mensurações antropométricas que apresentem 
dados com valores exatos11, visto que além de 
aparelhos calibrados o avaliador deve conhecer 
os procedimentos de uso desses equipamentos, 
saber identificar corretamente pontos anatômicos, 
orientar e fazer com que a criança ou o adulto 
mantenha a postura correta para as mensurações.

Sob a constatação de que 5 antropometristas, 
entre os 42 treinados, não demostraram habilidade 
suficiente para a correta execução de técnicas de 
aferição de medidas, consideramos os resultados 
deste estudo positivos. O treinamento realizado 
com o apoio do material audiovisual desenvolvido 
mostrou-se viável e efetivo como estratégia de 
capacitação e calibração de avaliadores iniciantes 
e/ou sem nenhuma experiência. Os avaliadores 
considerados inaptos passaram por uma nova etapa 
de orientação e treinamento, na qual se reduziram 
as reprovações de 5 para 2 casos. Dessa forma, 

ratifica-se a importância da sistematização de um 
treinamento orientado e da reorientação por meio 
da supervisão.15,16,20,22

O rigor no treinamento se faz ainda mais 
importante quando o número de avaliadores 
é elevado, como foi o caso deste trabalho. 
Pela limitação das condições operacionais não foi 
possível a realização das medidas em duplicata pelo 
supervisor e avaliador, o que limitou a possibilidade 
de avaliação da precisão dos resultados durante 
o treinamento dos avaliadores, embora fosse 
conhecida e muito boa a precisão do supervisor. 
Os procedimentos deste estudo podem não ter 
sido plenamente satisfatórios do ponto de vista do 
rigor técnico, visto que a seleção de avaliadores em 
diferentes regiões do estado, apesar de reduzir em 
muito os custos da pesquisa posterior, aumentou 
significativamente a dificuldade e a necessidade 
de cuidado com a calibração dos avaliadores. 
O uso do material audiovisual como apoio ao 
aprimoramento das habilidades dos avaliadores 
também foi uma forma de racionalizar e facilitar 
o trabalho de treinamento.

Em termos de erros de aferição, as medidas 
de comprimento foram as que incorreram em 

Tabela 3. Diferenças dos indicadores antropométricos entre supervisor e avaliadores em sete regiões do estado de 
São Paulo, 2011.

Δ Peso (kg) Δ Comprimento
(cm)

Δ IMC* (kg/m2) Δ A (cm)

Média (-) –0,04 –0,66 –0,22 –0,34

DP (-) 0,06 0,56 0,20 0,25

Mediana (-) –0,02 –0,50 –0,19 –0,30

Mín. (-) –0,01 –4,30 –1,55 –1,70

Máx. (-) –0,35 –0,1 –0,01 –0,01

Média (+) 0,06 0,57 0,26 0,35

DP (+) 0,13 0,45 0,25 0,30

Mediana (+) 0,02 0,50 0,21 0,50

Mín. (+) 0,01 0,10 0,01 0,05

Máx. (+) 1,00 3,40 2,11 1,90

Soma dos quadrados do ∆ de 
10 avaliações (mediana n = 42) 8,51 35,50 - 11,90

*IMC de crianças menores de 2 anos. A= altura; ∆ = medida do avaliador menos a do supervisor (n = 420); DP: desvio-padrão; 
Mín.: mínimo; Máx.: máximo.
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maiores valores, visto que o posicionamento da 
criança para a realização dessa medida depende 
de habilidades mais complexas que a aferição 
do peso (Tabela 1). A maior frequência de 
erros na obtenção de medidas é decorrente das 
variações técnicas13, ou seja, observamos grande 
dificuldade para os avaliadores posicionarem 
corretamente a cabeça e os pés das crianças, bem 
como para mantê-los na posição correta para a 
aferição.20 Outro aspecto de extrema relevância 
para a calibração de avaliadores é a necessária 
avaliação da concordância dos dados obtidos 
pelo supervisor e pelos avaliadores. Para esse 
fim existem técnicas estatísticas e são definidos 
pontos de corte sob os quais erros menores são 
tolerados.14 Nos resultados apresentados neste 
trabalho, as medianas do TEM apresentaram 
valores adequados segundo os critérios adotados, 
mesmo considerando que optamos por manter os 
dados dos estudantes reprovados, para evidenciar 
o potencial do treinamento. Na calibração realizada 
pela OMS no Brasil, o erro (TEM) estimado para 
os avaliadores de Pelotas, RS, para comprimento 
foi 2,5 mm e não se dispõe de dados para peso, 
enquanto a variação entre os países participantes 
ficou entre 2,0 mm e 6,0 mm.

Outros critérios ou pontos de corte poderiam 
ter sido adotados. O CCI que aplicamos neste 
estudo apresentou coeficiente de confiabilidade 
excelente e mostrou-se pouco efetivo para uma 
avaliação particular. A OMS estabelece que valores 
de R maiores que 0,8 representam medida de 
excelente confiabilidade e que valores de R entre 
0,61 e 0,8 denotam substancial confiabilidade.18

Nessa discussão, vale destacar ainda que, no 
âmbito da VAN, se as medidas antropométricas 
apresentam baixa precisão e exatidão, os desvios 
nutricionais diagnosticados podem ser sub ou 
superestimados, impossibilitando atendimento e 

encaminhamento adequados dos avaliados, além 
de mau uso do sistema de saúde.21,23 Neste estudo, 
a mediana de erro na pesagem foi de 20 g e, na 
aferição do comprimento, de 5 mm, isso resultou 
numa mediana de alteração do IMC em torno de 
0,2 pontos. Mesmo um valor incorreto, tão baixo 
quanto esse, pode alterar a classificação do estado 
nutricional de um indivíduo.

A capacitação e treinamento regulares em 
antropometria melhoram a aferição de medidas 
realizadas por iniciantes, identificam erros e também 
ajudam na manutenção da qualidade das aferições 
daqueles já treinados.24 Essa conduta possibilita 
um diagnóstico nutricional mais próximo do real, 
garantindo um serviço de qualidade, devendo 
ser incorporada à programação dos serviços de 
saúde.20,25 Nesse sentido, o uso do audiovisual é uma 
alternativa a ser testada também no treinamento 
das equipes de saúde.

CONCLUSÃO

Embora cinco antropometristas tenham sido 
reprovados pelo critério de avaliação adotado, a 
abordagem de treinamento proposta resultou no 
desenvolvimento de habilidades antropométricas 
dos avaliadores, tornando-os aptos à realização da 
pesquisa de campo. O vídeo didático possibilitou 
o treinamento contínuo dos antropometristas, 
servindo como material de apoio e esclarecimento 
de dúvidas durante os treinos que antecederam e 
sucederam a avaliação final para a calibração dos 
antropometristas. Assim, apesar das dificuldades 
espaço-territoriais, considerou-se superada a meta 
de habilitar regionalmente avaliadores para uma 
pesquisa de grande extensão territorial.
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