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RESUMO 

 

Introdução: 

A Obesidade Infantil é atualmente considerada um problema global de saúde pública, 

estando a tornar-se uma prioridade de saúde em diversos países. A escolha e adequação 

dos critérios para a avaliação do crescimento infantil e o ponto de corte ideal de Índice de 

Massa Corporal (IMC) quer na prática clínica, quer em estudos populacionais, mantêm-se 

em discussão. Contudo, esta discussão está longe de ser simples, surgindo uma grande 

diversidade de assuntos que dificultam, ainda mais, a obtenção de uma conclusão. Além 

disso, muitas vezes os argumentos utilizados são apenas baseados em suposições e em 

palpites, e goram na tentativa de se revestirem de evidência fiável. Assim, para evitar as 

consequências altamente preocupantes da má-classificação de crianças, consideramos 

pesquisar a adequação dos critérios de pontos de corte de IMC através da sua fiabilidade e 

capacidade de predição de gordura corporal.  

O objetivo deste estudo foi avaliar a exatidão de diagnóstico dos pontos de corte de IMC do 

CDC, IOTF e WHO, na classificação de excesso ponderal e obesidade, comparados com a 

percentagem de gordura corporal estimada por bioimpedância perna-perna, numa amostra 

portuguesa de crianças em idade escolar. 

Métodos: 

Uma amostra de 2377 alunos do 1º ciclo (7-10 anos, 47.9% raparigas), inscritos nas 33 

escolas públicas de Paços de Ferreira – Portugal, foi examinada durante a primavera de 

2007. Peso e altura forma avaliados por um antropometrista treinado, de acordo com o 

WHO Training Course on Child Growth Assessment e a percentagem de gordura corporal 

(%BF) foi avaliada usando um analisador de composição corporal Tanita BF-666. Cada 

critério de pontos de corte foi comparado com a %BF, considerada o método de referência, 

pela análise de sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo (+PV) e negativo (-

PV), likelihood ratio positivo (+LR) e odds ratio de diagnóstico (OR). Foi ainda efectuada 

uma análise de curvas ROC. As análises estatísticas foram efectuadas nos programas 

SPSS e R. 

Resultados: 

A sensibilidade mais elevada para a classificação de obesidade foi descoberta usando o 

critério da WHO (76.4%, 95%CI 72.6-79.9) e a mais baixa usando os pontos de corte do 

IOTF (44.1%, 95%CI 39.9-48.4). Para a classe de excesso ponderal, a sensibilidade foi 

superior para os pontos de corte da WHO (91.5%, 95%CI 89.6-93.2), e a mais baixa para o 

critério da IOTF (78.4%, 95%CI 75.7-80.9). Elevados valores de especificidade foram 

encontrados para os três critérios, mas o IOTF apresentou o valor mais alto (99.8%, 95%CI 
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99.6-99.9) para a obesidade, assim como para o excesso ponderal (95.3%, 95%CI 94.1-

96.3). Das crianças que foram definidas como obesas pelo IOTF, 98.7% (95%CI: 96.6-99.7) 

foram correctamente classificados (+PV), comparativamente com 88.2% (WHO) e 93.3% 

(CDC). Na classe excesso ponderal os +PV foram 79.1% (WHO) e 88.3% (CDC), 

comparativamente com o IOTF 91.8% (95%CI: 89.8-93.5), de crianças classificadas com 

excesso de peso de forma correcta. Independentemente da prevalência de obesidade da 

população (probabilidade pré-teste), o critério da IOTF apresentou a melhor capacidade 

para classificar os indivíduos como obesos (+LR 273.1, 95%CI 87.8-849.5), assim como 

com excesso ponderal (+LR 16.7, 95%CI 13.2-21.1). 

Conclusão: 

O critério da WHO parece ser o melhor para detectar obesidade e excesso ponderal em 

crianças de uma população. Contudo, para confirmação de doença, nomeadamente no 

contexto clínico, o critério da IOTF parece ser o mais preciso para a determinação de 

obesidade e de excesso de peso. 
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