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Validity of the body mass index calculated from self-reported values for the classification of 
anthropometric status in adults: validation study with residents in the municipality of Salvador, 
state of Bahia, Brazil
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Resumo
Objetivo: avaliar a validade do índice de massa corporal (IMC) calculado a partir de medidas autorreferidas e aferidas, para uso 

na classificação antropométrica. Métodos: estudo de validação realizado com 65 adultos residentes em Salvador, que responderam 
a entrevista telefônica e tiveram peso e estatura aferidos. Utilizou-se teste t-pareado e coeficiente de correlação intraclasse (CCIC); 
estimou-se sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo (VPP) do IMC obtido a partir do peso e estatura autorreferidos 
e aferidos. Resultados: mulheres superestimaram sua estatura em 3,15cm (p<0,001), resultando em subestimação do IMC de 
1,39kg/m2 (p<0,001), sem comprometimento da classificação antropométrica (p>0,05). Foram encontrados CCIC maiores que 
60,0% para peso, estatura e IMC, segundo idade, sexo e escolaridade, exceto para estatura entre homens; e boa acurácia para 
medidas autorreferidas. As medidas gerais de sensibilidade, especificidade e VPP foram 92,9%, 78,4% e 76,5%, respectivamente.  
Conclusão: o IMC autorreferido mostou-se válido para ser utilizado na classificação antropométrica populacional. 

Palavras-chave: Peso Corporal; Estatura; Índice de Massa Corporal; Sensibilidade e Especificidade; Estudos de Validação. 

Abstract
Objective: to evaluate the validity of body mass index (BMI) calculated from self-reported weight and height and measured 

for use in anthropometric classification. Methods: validation study involving 65 adults from Salvador city, Brazil, using a 
telephone interview with weight and height measured in person. Paired t-test and interclass correlation coefficient (ICC) 
were calculated; sensitivity, specificity and positive predictive value (PPV) of self-reported BMI were estimated and verified. 
Results: women overestimated height by 3.15cm (p<0.001) with BMI underestimation of 1.39kg/m2 (p<0.001), but without 
impairment on anthropometric classification (p>0.05). The study showed ICC greater than 60.0% for weight, height and BMI, 
considering age, gender and schooling, except for male height; and accuracy for self-reported measures. The general measures 
of sensitivity, specificity and PPV were 92.9%, 78.4% and 76.5%, respectively. Conclusion: self-reported BMI showed to have 
been valid to be used on population anthropometric classification and monitoring.
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Introdução

Vários métodos são usados para avaliar a composi-
ção corporal do indivíduo. A maioria deles, entretanto, 
não é viável para uso em grandes grupos populacio-
nais, principalmente em razão do elevado custo e 
de dificuldades de operacionalização na logística de 
campo.1,2

No que se refere aos métodos antropométricos, as 
dobras cutâneas e a bioimpedância (BIA) são frequen-
temente usadas na avaliação da composição corporal, 
enquanto a relação cintura/quadril (RCQ) e a circun-
ferência da cintura (CC) são utilizadas para avaliar a 
concentração abdominal de gordura corporal e sua 
relação com doenças crônicas não transmissíveis.2

O índice de massa corporal (IMC), apesar de não 
específico para a avaliação da composição corporal,1 
tem sido usado para avaliar o excesso de peso popu-
lacional e tem ganhado relevância nos estudos epide-
miológicos, tanto pela simplicidade e fácil obtenção 
das medidas que integram sua composição como por 
possibilitar a classificação do estado antropométrico 
e monitoramento do excesso de peso populacional.3,4 

Resultados de estudos realizados com grupos po-
pulacionais têm demonstrado alta correlação do IMC 
com o peso5,6 e com a quantidade de gordura corporal 
determinada por medidas diretas, como circunferência 
da cintura – CC – e relação cintura/quadril – RCQ –,7,8 
dobras cutâneas9 e bioimpedância – BIA.10 

Em países desenvolvidos, é frequente a utilização 
de informações autorreferidas de peso e estatura para 
o cálculo do IMC, tanto mediante questionários auto-
preenchidos como em entrevista por telefone.11,12 No 
Brasil recente, o Ministério da Saúde vem utilizando 
informações autorreferidas de peso e estatura para 
monitorar o perfil nutricional e epidemiológico da 
população adulta integrada ao ‘Sistema de Vigilância 
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico – Vigitel.13-15

São poucos os estudos nacionais realizados com 
adultos de ambos os sexos e que tenham analisado a 

validade do IMC obtido a partir de medidas de peso e 
estatura autorreferidas, para a classificação do estado 
antropométrico, embora os resultados de pesquisas 
conduzidas no Brasil não indiquem diferença entre 
medidas autorreferidas e aferidas, para peso e estatu-
ra.3,6 Tem-se observado, também, alta sensibilidade e 
especificidade do IMC obtido de medidas autorrefe-
ridas, quando comparado ao IMC obtido de medidas 
aferidas.3,4 Observou-se, ainda, que as informações de 
peso e estatura autorreferidas e aferidas apresentaram 
boa concordância e confiabilidade quando essas me-
didas foram validadas levando em consideração idade, 
escolaridade, renda e IMC da população investigada.3,4,6

O presente artigo analisa, por meio da compara-
bilidade com o IMC decorrente do peso e estatura 
aferidos, a validade do IMC obtido de medidas de peso 
e estatura autorreferidas para a classificação do estado 
antropométrico de adultos.

Métodos

Trata-se de estudo de validação originado de uma 
subamostra de estudo transversal intitulado ‘Implan-
tação, avaliação e resultados de um sistema municipal 
de monitoramento de fatores de risco nutricionais 
para doenças crônicas não transmissíveis (Simtel),’ 
realizado a partir de entrevistas telefônicas com 
indivíduos maiores de 18 anos de idade em cinco 
capitais das macrorregiões brasileiras.14 Em Salvador, 
capital do Estado da Bahia, o projeto foi coordenado 
por docentes da Escola de Nutrição da Universidade 
Federal da Bahia. 

O processo de construção da amostra envolveu duas 
etapas: a primeira correspondeu ao sorteio das linhas 
telefônicas; e a segunda, ao sorteio de um indivíduo 
maior de 18 anos residente em cada domicílio selecio-
nado. Para garantir a obtenção da amostra probabilís-
tica, utilizou-se cadastro eletrônico fornecido por uma 
empresa de telecomunicações, única responsável pela 
telefonia fixa da cidade de Salvador-BA no período do 
estudo. Maiores informações sobre a metodologia ado-
tada são apresentadas por Monteiro e colaboradores.14

Na primeira etapa, as entrevistas foram gravadas, 
para controle de qualidade e correção de possíveis 
erros de digitação ou de interpretação. Em caso de 
ausência do sorteado no domicílio, foi agendada nova 
entrevista em dia e horário compatível, por indicação 
de um familiar. 

O índice de massa corporal (IMC), 
apesar de não específico para a 
avaliação da composição corporal, tem 
sido usado para avaliar o excesso de 
peso populacional.
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Para compor o presente estudo, optou-se pela sele-
ção das duas últimas listas – de 20 listas, inicialmente 
construídas para o estudo Simtel –, para manter um 
intervalo de tempo menor entre as entrevistas. Foram 
contatados 220 indivíduos, aleatoriamente seleciona-
dos a partir das duas últimas listas, para participar de 
avaliação nutricional pelo Consultório Dietético da 
Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia 
(UFBa). Desses 220, 65 adultos compareceram à 
consulta e realizaram as medidas de peso e estatura, 
constituindo-se uma amostra por adesão. 

Os indivíduos que responderam ao convite para 
participar da segunda etapa – presencial – deste 
estudo confirmaram as informações demográficas 
(sexo e idade) e sociais (escolaridade) fornecidas 
por telefone, no período de maio de 2005 a janeiro 
de 2006. Essas informações foram registradas em 
questionários estruturados. 

Na consulta presencial, realizada no período de 
abril a junho de 2006, as medidas antropométricas 
de peso e estatura foram aferidas em duplicata, por 
nutricionistas treinados com técnicas padronizadas 
segundo a proposta de Lohman e colaboradores.16 O 
peso foi aferido em balança eletrônica da marca Fili-
zola, modelo E-150/3P, com capacidade para 150kg e 
precisão de 100g. Para a medição da estatura, utilizou-
se estadiômetro marca Leicester Height Measure, com 
a leitura realizada no milímetro mais próximo. Em 
caso de diferenças não aceitáveis (diferenças de valor 
maiores de 100g para peso; e de 0,5cm, para estatura), 
uma terceira medida foi aferida pelo supervisor.16

Utilizou-se o teste t-pareado para detectar possíveis 
diferenças das medidas autorreferidas e aferidas. Ado-
tou-se o coeficiente de correlação intraclasse (CCIC), 
que estima a proporção de variabilidade total observada, 
atribuível entre os indivíduos. Foram considerados 
os critérios de Landis & Kock17 para interpretação da 
concordância, a saber: quase perfeita, 0,81 a 1,00; 
substancial, 0,61 a 0,80; moderada, 0,41 a 0,60; regular, 
0,21 a 0,40; discreta, 0 a 0,20; e pobre, <0. A discre-
pância nas informações de peso e estatura foi calculada 
pela diferença entre as informações autorreferidas e 
as aferidas. Para efeito de interpretação, as diferenças 
positivas e negativas representam, respectivamente, 
superestimação e subestimação de valores verdadeiros. 

Para a classificação do estado antropométrico 
de adultos, foram adotados os pontos de corte da 
Organização Mundial da Saúde:18 IMC <18,5kg/m2 

(baixo peso); IMC >18,5 até 24,9kg/m2 (eutrofia); 
IMC ≥25 até 29,9kg/m2 (sobrepeso); e IMC >30,0kg/
m2 (obesidade). O individuo foi considerado com 
excesso de peso quando apresentava sobrepeso ou 
obesidade. A partir das medidas autorreferidas de 
peso e estatura, o índice de massa corporal obtido 
teve sua validade analisada com base nos valores de 
sensibilidade, especificidade e valor preditivo positi-
vo (VPP), tomando-se como parâmetro as medidas 
aferidas, para que se chegasse à classificação correta 
do IMC. As análises estatísticas foram realizadas pelo 
software estatístico SPSS versão 13.0; adotou-se nível 
de significância de 0,05.

O estudo original contou com a aprovação dos 
Comitês de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde 
Pública/Universidade de São Paulo e da Maternidade 
Climério de Oliveira/Universidade Federal da Bahia. 
Para a realização deste subprojeto, foi feito um adendo 
à nova proposta, aprovado pelo Comitê de Ética da 
Maternidade Climério de Oliveira/UFBa (Parecer/Re-
solução Aditiva nº 37/2005). Na entrevista presencial, 
cada participante assinou um Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Aqueles que apresentaram altera-
ções clínico-nutricionais foram encaminhados para 
acompanhamento pelo Consultório Dietético da Escola 
de Nutrição da UFBa. 

Resultados 

A distribuição das variáveis demográficas e sociais 
dos indivíduos investigados indicou predomínio do 
sexo feminino (46/65), média de idade de 38 anos, 
maioria (37/65) dos entrevistados com menos de 40 
anos e nível de escolaridade de Ensino Médio (37/65) 
(Tabela 1). Entre os investigados, identificou-se que 
a diferença da média entre as medidas de peso foi 
subestimada em 780g, quando comparada com as 
informações das medidas aferidas, enquanto a estatura 
foi superestimada em 2,69cm e o IMC subestimado 
em 1,14kg/m2. As diferenças foram estatisticamente 
significativas para as informações autorreferidas da 
estatura e do IMC (Tabela 2). 

Ao analisar as diferenças entre as informações 
antropométricas autorreferidas e aferidas segundo o 
sexo, observou-se que somente as mulheres superes-
timaram a estatura significativamente (p<0,001) e, 
por conseguinte, seu IMC foi subestimado (p<0,001) 
(Tabela 2). 
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Tabela 1  -  Caracterização da população estudada no 
município de Salvador, estado da Bahia. 
Brasil, 2006

Variáveis Na

Idade (anos)
<40 37
≥40 28

Sexo
Masculino 19
Feminino 46

Escolaridade
Ensino Fundamental 18
Ensino Médio 37
Ensino Superior 10

a) n=65

Tabela 2  -  Diferença entre as médias das medidas de peso e estatura autorreferidas e aferidas e índice de 
massa corporal (IMC) da população estudada, no total da amostra e por sexo, no município de 
Salvador, estado da Bahia. Brasil, 2006

Variáveis N
Autorreferido Aferido Diferença

p valora

X         (DPb)   X         (DPb)   X         (DPb)

Peso (kg) 65 69,32 (15,10) 70,10 (16,35) -0,78 (4,02) 0,124

Estatura (cm) 65 166,02 (8,18) 163,33 (8,63) +2,69 (5,72) <0,001

IMC (kg/m2) 65 25,19 (5,39) 26,32 (6,13) -1,14 (2,10) <0,001

Sexo

Masculino

Peso (kg) 19 69,32 (9,49) 69,75 (10,96) -0,44 (3,21) 0,560

Estatura (cm) 19 173,74 (6,94) 172,17 (6,50) +1,57 (7,51) 0,375

IMC (kg/m2) 19 23,03 (3,22) 23,55 (3,57) -0,52 (1,89) 0,249

Feminino

Peso (kg) 46 69,33 (16,98) 70,24 (18,22) -0,92 (4,34) 0,158

Estatura (cm) 46 162,83 (6,35) 159,67 (6,51) +3,15 (4,82) <0,001

IMC (kg/m2) 46 26,08 (5,86) 27,47 (6,61) -1,39 (2,14) <0,001

a) teste t-pareado (para todos: p <0,05)
b) DP: desvio padrão

Embora tenha sido registrada superestimação da 
estatura, com consequente subestimação do IMC, 
isso não comprometeu a classificação do estado an-
tropométrico da população estudada. De acordo com 
o IMC calculado a partir dos dados autorreferidos e 
aferidos, respectivamente, observou-se para o exces-
so de peso, prevalências de 47,7% (31/65) e 56,9% 
(37/65) (p=0,72); e para eutrofia, prevalências de 
44,6% (29/65) e 38,5% (25/65) (p=0,49) (Figura 1). 
Na categoria de baixo peso, não foi possível calcular o 
valor de p devido ao pequeno número de observações.

O peso autorreferido apresentou concordância 
quase perfeita (0,81 a 1,00) com as medidas diretas, 
considerando-se idade, sexo e escolaridade. Com 
relação à estatura, essa concordância pode ser con-
siderada quase prefeita para os menores de 40 anos 
(CCIC=0,81) e indivíduos com maior nível de escolari-
dade (CCIC=0,90), e concordância substancial (0,61 a 
0,80) para as demais variáveis; para o sexo masculino 
(CCIC=0,38) e a idade até 40 anos (CCIC=0,57), a es-
tatura autorreferida apresentou concordância regular 
e moderada, respectivamente. No que se refere ao IMC, 
as estimativas desse indicador, calculadas a partir de 
medidas de peso e estatura autorreferidas e aferidas, 
apresentaram concordância quase perfeita (0,81 a 
1,00) para todas as variáveis analisadas (Tabela 3). 

A sensibilidade, que representa a proporção de 
indivíduos verdadeiramente portadores de excesso 
de peso diagnosticado pelas medidas autorreferidas, 
foi elevada (variação: 62,5 a 91,2%), considerando-
se todas as variáveis analisadas. A especificidade, que 
representa a proporção de indivíduos classificados sem 
excesso de peso a partir da informação autorreferida, 
apresentou-se mais elevada entre os participantes com 
40 anos de idade ou mais (100,0%) e naqueles com 
Ensino Fundamental e Ensino Superior (100,0%). Já 
o valor preditivo positivo (VPP), que representa a pro-
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Figura 1  -  Classificação do estado antropométrico a partir do índice de massa corporal (IMC) obtido de medidas 
autorreferidas e aferidas da população estudada no município de Salvador, estado da Bahia. 
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Tabela 3  -  Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCIC) entre medidas autorreferidas e aferidas de peso, estatura 
e índice de massa corporal (IMC) da população estudada no município de Salvador, estado da Bahia. 
Brasil, 2006

Variáveis n
Diferença na estatura (cm) Diferença no peso (Kg) Diferença no IMC (Kg/m2)

 (DPa) CCICb  (DPa) CCICb  (DPa) CCICb

Idade 
<40 anos 37 1,50 (5,10) 0,81 -0,94 (4,89) 0,95 -0,84 (2,28) 0,92
≥40 anos 28 4,26 (6,20) 0,57 -0,57 (2,52) 0,99 -1,53 (1,80) 0,91

Sexo
Masculino 19 1,57 (7,51) 0,38 -0,44 (3,21)   0,95 -0,51 (1,90) 0,84
Feminino 46 3,15 (4,81) 0,63 -0,92 (4,33) 0,97 -1,40 (2,14) 0,92

Escolaridade
Ensino Fundamental 18 4,55 (7,16) 0,68 -0,53 (6,17) 0,93 -1,64 (2,54) 0,89
Ensino Médio 37 1,94 (5,34) 0,73 -0,96 (3,05) 0,98 -0,97 (2,11) 0,92
Ensino Superior 10 2,09 (3,42) 0,90 -0,55 (2,35) 0,98 -0,84 (0,67) 0,94

a) DP: desvio padrão

b) p valor <0,001

Nota:  Critérios de avaliação do coeficiente de correlação intraclasse (CCIC) de Landis & Koch:17 quase perfeita, 0,81 a 1,00; substancial, 0,61 a 0,80;  moderada, 0,41 a 0,60; regular, 0,21 a 0,40; discreta, 0 a 0,20; e pobre, <0.

porção de adultos classificados com excesso de peso a 
partir do IMC obtido de medidas autorreferidas e que, 
de fato, apresentaram excesso de peso, foi maior entre 
os indivíduos com 40 anos ou mais (100,0%), do sexo 
feminino (96,0%) e com Ensino Fundamental e Ensino 
Superior (100,0%) (Tabela 4). As medidas gerais de 
sensibilidade, especificidade e VPP para o IMC obtido 
a partir  das medidas autorreferidas foram de 92,9%, 
78,4 e 76,5% respectivamente.

Discussão

Os resultados apresentados em epígrafe sugerem 
que as informações do peso e da estatura autorreferi-
das pelo entrevistado são válidas para a classificação 
do estado antropométrico e, dessa forma, corroboram 
a validação do uso do IMC na identificação e moni-
toramento do estado antropométrico de adultos em 
estudos populacionais.
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Tabela 4  -  Sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo para classificação de excesso de peso pelo 
índice de massa corporal (IMC) obtido a partir de medidas autorreferidas e aferidas da população 
estudada, segundo características demográficas e socioeconômicas, no município de Salvador, 

 estado da Bahia. Brasil, 2006

Variáveis Sensibilidade
%

Especificidade
%

VPPa

%

Idade (anos)
<40 82,4 90,0 87,5
≥40 75,0 100 100

Sexo
Masculino 62,5 90,9 83,3
Feminino 82,8 94,1 96,0

Escolaridade
Ensino Fundamental 91,2 100 100
Ensino Médio 71,4 87,5 88,2
Ensino Superior 75,0 100 100

       
a) VPP:  valor preditivo positivo

No presente estudo, a estatura foi superestimada 
– de maneira estatisticamente significativa – apenas 
pelas mulheres. Embora tenha sido registrada supe-
restimação da estatura e consequente subestimação do 
IMC, isto não comprometeu a classificação do estado 
antropométrico da população estudada. Resultados 
similares foram observados por outros investigadores 
no Brasil,3,4,15,19 o que reforça a premissa de erro na 
direção de um padrão cultural que, além da magreza, 
valoriza a elevada estatura para o sexo feminino. De 
acordo com Ziebland e colaboradores,20 esses resul-
tados também podem ser parcialmente explicados 
pelo fato de as pessoas em geral, mesmo aquelas que 
recebem cuidados médicos periódicos, não terem sua 
estatura aferida com frequência e por isso desconhe-
cerem sua verdadeira medida.

O efeito da variação no valor da estatura autor-
referida, em relação ao valor da estatura aferida, 
convergiu para que o IMC fosse subestimado, com 
diferença estatisticamente significativa somente para 
as mulheres. A subestimação do IMC entre mulheres 
também foi observada em amostra de funcionários de 
um banco estatal no Rio de Janeiro-RJ3 e em indivíduos 
maiores de 40 anos residentes na Região Metropolitana 
de São Paulo-SP,21 utilizando metodologia similar à 
do presente estudo. Aqui, os níveis de concordância 
intraclasse observados validam a utilização do IMC 
obtido nas mesmas circunstâncias, para o mesmo 
grupo populacional. Destaca-se que os valores encon-
trados no presente estudo são mais elevados do que 

os observados por Lucca e Moura21 e similares aos 
resultados registrados por outros estudos nacionais3,4,6 

e internacionais.22,23

A sensibilidade do IMC proveniente das medidas 
autorreferidas para a identificação de indivíduos com 
excesso de peso situou-se entre 62,5 e 91,2%, no grupo 
estudado. Os participantes com menos de 40 anos, do 
sexo feminino e com menor escolaridade informaram 
as medidas de peso e estatura mais próximas do valor 
real,  o que está em acordo com resultados de outros 
estudos nos quais se observou maior sensibilidade do 
IMC para identificar mulheres com excesso de peso, 
comparativamente  aos homens;24 entretanto, os re-
sultados do presente estudo diferem dos encontrados 
por Lim e colaboradores,23 em que a sensibilidade 
para identificar excesso de peso/obesidade foi maior 
para homens. No que se refere à especificidade do IMC 
determinado com base nas medidas autorreferidas, os 
resultados foram similares aos observados em outras 
investigações, cujas especificidades foram ligeiramente 
mais elevadas para as mulheres.6,23

O valor preditivo positivo, à semelhança de outros 
estudos,23 foi maior para mulheres, sugerindo maior 
acurácia desses paramentos para o sexo feminino.

A classificação do estado antropométrico mostra 
que a ocorrência de excesso de peso identificada 
pelo IMC obtido com as medidas de peso e estatura 
autorreferidas não diferiu, de forma significante 
estatisticamente, daquela encontrada a partir do IMC 
aferido. Esse resultado é similar ao de relatos de 
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outros estudos4-6 e corrobora o uso do IMC obtido de 
medidas de peso e estatura autorreferidas em estudos 
de prevalência e controle do sobrepeso e obesidade.

Não obstante os resultados apresentados aqui 
indicarem que a informação autorreferida de peso cor-
poral e estatura possa ser de boa qualidade, o estudo 
apresenta limitações. Os  resultados encontrados não 
podem ser estendidos à população geral de Salvador-
BA, pois não foram originados de amostra probabi-
lística de indivíduos da cidade, além de apresentarem 
diferentes proporções entre homens e mulheres.

Há, também, o possível viés ocasionado pela técnica 
amostral adotada e pela captação da amostra,25 uma vez 
que a seleção aconteceu por adesão voluntária: parte dos 
indivíduos recrutados não compareceu à consulta nutri-
cional. É possível que indivíduos conhecedores de suas 
medidas de peso e estatura possam, diferentemente dos 
demais participantes, estar mais motivados a participa-
rem do estudo, influenciando positivamente o resultado. 

Considera-se como mais uma limitação do estudo 
a não realização do cálculo da estimativa do erro téc-
nico de medida (definido como o desvio padrão entre 
medidas repetidas), de duas formas: intra-avaliador, 
quando se avalia a variabilidade das medidas repetidas 
em uma mesma pessoa pelo mesmo antropometrista; e 
interavaliador, quando se avalia a variação de medidas 
realizadas em uma mesma pessoa por diferentes an-
tropometristas.26 Como um mecanismo de controle de 
qualidade e buscando minimizar os erros das medidas, 
os antropometristas foram treinados e avaliados perio-
dicamente. Também foi realizada calibração e aferição 
dos instrumentos de medida durante todo o estudo. 

Por último, é mister lembrar aqui a possibilidade 
de o estudo apresentar um viés de informação devido à 
diferença temporal entre a coleta das medidas aferidas e 

as autorreferidas. Ressalta-se que as diferenças possíveis 
de haver ocorrido, por superestimação da altura ou 
subestimação do peso, não foram suficientes para alte-
rar a classificação do estado antropométrico pelo IMC. 

Esses resultados, associados a outros gerados no 
Brasil, indicam que a informação sobre as medidas de 
peso e estatura obtidas via entrevista telefônica podem 
constituir um instrumento viável, prático e econômico, 
a ser utilizado em estudos como screening nutricional e 
monitoramento do estado antropométrico da população.
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