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Introdução 

O Anthro e AnthroPlus são programas desenvolvidos para facilitar a 

aplicação das curvas de referencia de crescimento da OMS, para crianças de 0 

a 5 anos (Anthro) e de 5 a 19 anos (Anthro Plus). Estes dois programas estão 

disponíveis gratuitamente no site da OMS e podem ser instalados tanto em 

computadores como em laptops. 

 O programa permite a instalação em diferentes idiomas, inclusive o 

português. 

 

ANTHRO WHO 

CALCULO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS ATÉ 5 ANOS COM 

PROGRAMA WHO ANTHRO E DE 5 ANOS E MAIS COM PROGRAMA WHO 

ANTHRO PLUS. 

ANTHRO: (crianças de 0 a 60 meses) 

Entrar no site da Organização Mundial da saúde, baixar o programa 

e instalá-lo no computador. O manual do programa está disponível no mesmo site: WHO 
Anthro (crianças de 0 a 60 meses) http://www.who.int/childgrowth/software/en/  

 
  

Child growth standards 

http://www.who.int/childgrowth/software/en/
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ANTHRO PLUS: (crianças/adolescentes de 5 a 19 anos) 

 
Entrar no site da Organização Mundial da saúde e baixar o 

programa e instalá-lo no computador. O manual do programa está disponível no 

mesmo site: WHO Anthro (crianças/adolescentes de 5 a 19 anos) 

http://www.who.int/growthref/tools/en/   

 

Com os programas instalados no computador, na área de trabalho 

do computador, clicar no ÍCONE (WHO ANTHRO ou WHO ANTHROPLUS) para 

iniciar avaliação nutricional. A escolha de qual ANTHRO dependerá da idade da 

população que será avaliada: 

 

● ANTHRO: ( para crianças de 0 a 60 meses) 

● ANTHRO PLUS: (para crianças/adolescentes de 5 a 19 

anos) 

 

 

Growth reference 5 – 19 years 

WHO Anthro Plus 

WHO Anthro  

http://www.who.int/growthref/tools/en/
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Este manual apresentará o passo a passo com a 

versão do programa em inglês. Na versão em 

português são os mesmos passos, apenas muda o 

nome dos comandos e variáveis. 

 

 

Ao clicar sobre os ícones na área de trabalho, irá aparecer a primeira janela do 

programa, com 3 opções:  

 Anthropometric calculator (para avaliação pontual da criança/adolescente), 

 Individual assessment    (para acompanhamento individual e longitudinal de 

crescimento e ganho de peso) 

Nutricional Survey   (para avaliação do estado nutricional de grupos populacionais).  
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Para avalia o estado nutricional de GRUPOS POPULACIONAIS, clicar a opção 

Nutricional Survey : 

 

 

Na janela, observar que há no canto superior esquerdo as opções: 

 

Nutricional survey     Current survey    Help .  

  

 

  

Nutricional Survey 
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Clicar na aba Nutricional survey  (inquérito nutricional) 

Na aba que abrir, clicar na opção New survey (novo inquérito) 

 

Na janela “New survey”(novo inquérito), nomear o banco de dado que você criará, 

digitando o nome no campo Name (nome) 

Dica: usar palavra simples e que identifique a população.   

Por exemplo: “escola A” 

  

  

Incluir um nome para o banco 

de dados Ex: escola A 

New servey 
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Com o novo banco de dados nomeado (escola A), iniciar a digitação dos dados das 

crianças/adolescentes  

 

 

 
 

 

Nesta mesma janela que você acabou de nomear o banco, veja que tem sinal  logo 

abaixo da palavra Data entry (entrada de dados). 

 

Clicar neste sinal   e iniciar a digitação dos dados das crianças. 

 

 

 

 

Sinal  

 para iniciar a inclusão dos dados 
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Ao clicar no sinal  abrirá uma nova janela New record (novo registro) sobre a tela, onde 

você deverá digitar os dados. 

Veja que na janela New record tem, diversos campos que serão preenchidos com os 

dados da criança: 

 Date of visit (data da visita): data na qual foram coletados os dados, data 

da antropometria 

 First name (primeiro nome): pode ser preenchido apenas com as iniciais do 

nome. 

 Sex (Sexo):   Female (feminino)       Male (masculino) clicar a opção correta. 

 Date of birth (data de nascimento): refere-se ao dia de nascimento da 

criança. 

 Weight (Kg) (peso em kg): completar com o peso da criança em quilos, que 

foi obtido na data da antropometria. 

 Length/heigth (cm) (Comprimento/estatura em centímetros): completar com o 

comprimento da criança em centímetros, que foi obtido na 

data da antropometria. 

 Measured (medido)    Recumbent (deitado)     Standing (em pé): selecionar a 

opção, caso a medida da altura da criança tenha sido 

avaliada com a criança deitada ou em pé 

  

E por fim gravar os dados: clicar em  Save (salvar) para guardar os dados desta 

criança no banco de dados 

 

 

 

Gravar o dado. 
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Para cada nova criança/adolescente, 

repetir o e 

 

Após todas as crianças/adolescentes estarem inseridos (digitados), gravar o banco: 

clicar no ícone  (disquete) 

 

 

  

Gravar o banco  
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Com os dados digitados, o programa calcula o estado nutricional e apresenta novas 

variáveis no banco de dados. Os nomes das variáveis são:  

 

WHZ (weight-for-heigth) (peso por estatura) 

HAZ (height-for-age) (estatura por idade) 

WAZ (weight-for-age) (peso por idade) 

BAZ (BMI-for-age) (IMC por idade) 

 

Na versão em português, as variáveis recebem estes nomes: 

ZPE (peso por estatura) 

ZAI (altura por idade) 

ZP_A (peso por idade) 

ZIMC ( IMC por idade) 
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Copiar os dados do programa Anthro para o Excel: 
 
Clicar no canto superior esquerdo da lista de crianças para marcar todos os dados  
 

 

 

Copiar os dados selecionados (Ctrl + C) e em uma planilha do Excel colar os 

dados (Ctrl + V).  
 

PLANILHA DO EXCEL 

 

Clicar para selecionar 

todos os dados  
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Fechar o banco de dados no programa Anthro. 
 

A partir de agora, você irá trabalhar no 
Excel e em seguida no Epiinfo. 

 

Para facilitar as análises, você deve apagar do banco no excel todas as 

variáveis que não serão utilizadas. 

 

Assim deixe apenas as colunas que contém as variáveis  

 NOME 

 IDADE (em meses) 

 Data de nascimento 

 SEXO 

 PESO 

 ALTURA 

 INDICADORES NUTRICIONAIS  

 

As variáveis no banco do excel devem ter nomes bem simples com até 8 

letras, sem acentuação, espaços, Ç ou  símbolos. 

 

Por exemplo:  

 Se a variável é “data de nascimento” (16 letras) você deve mudar o nome 

para DN (2 letras) 

 

 A variável “peso em quilos” ou “peso Kg” pode ser simplificado para 

PESO (4 letras) 
 

 

 A variável “altura em centímetros” ou “altura cm” pode ser simplificado 

para ALTURA (6 letras) 

 

E assim por diante. 

ATENÇÃO 
 

 
Os indicadores nutricionais devem obrigatoriamente ter seus nomes mudados para: 

WHZ (weight-for-heigth) mudar para P_E (peso por estatura) 
 

HAZ (height-for-age) mudar para E_I (estatura por idade) 
 

WAZ (weight-for-age) mudar para P_I (peso por idade) 
 

BAZ (BMI-for-age) mudar para IMC_I (IMC por idade) 
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Planilha no excel com os dados gerados no programa ANTHRO: 

 
No caso de banco de dados digitado no ANTHRO (para crianças menores de 5 anos) 

os indicadores nutricionais serão: 

P_E (peso por estatura) 
 

E_I (estatura por idade) 
 

P_I (peso por idade) 
 

IMC_I (IMC por idade) 
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No caso de banco de dados digitado no ANTHRO PLUS (para crianças maiores de 5 

anos) os indicadores nutricionais serão: 

E_I (estatura por idade) 
 

P_I (peso por idade) 
 

IMC_I (IMC por idade) 

 

 

 

 

Gravar esta planilha de dados no seu pen drive, no formato “Tipo: Pasta de 

trabalho do Excel 97-2003” e fechar o arquivo. 
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Este arquivo deve ter um nome 

simples, sem espaços 

 (ex: análises) 

 

 Agora você irá continuar os 

cálculos no EPIINFO. 

 

(vide manual do EPIINFO) 
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