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RESUMO 
 

GRECCO, M. S. M. Validação de Índice de Massa Corporal (IMC) ajustado pela massa 
gorda obtido por impedância bioelétrica. 2012. 175 p. Tese (Doutorado) – Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012.  
 
A obesidade é definida como o excesso de tecido adiposo e o IMC tem sido um dos 
métodos mais utilizados para o diagnóstico de obesidade devido sua facilidade de 
aplicação e baixo custo. Entretanto, este índice possui a grande limitação de não 
diferenciar tecido adiposo e massa livre de gordura. Este trabalho buscou validar o 
Índice de Massa Corporal ajustado pela massa gorda obtido por impedância bioelétrica 
previamente desenvolvido por Mialich et al., 2011. Foi realizado um estudo transversal 
com 501 indivíduos, de ambos os gêneros, com faixa etária entre 17 e 38 anos, 
matriculados em cursos de graduação da USP do campus de Ribeirão Preto. Os 
indivíduos foram submetidos à aferição de peso, estatura e a avaliação de composição 
corporal através do equipamento de impedância bioelétrica. Além disso, foram 
coletadas informações referentes ao padrão alimentar por meio da aplicação de um 
questionário desenvolvido pelos pesquisadores, e também referente à prática de 
atividade física através da utilização do questionário IPAQ. A participação dos alunos 
foi voluntária e todos os indivíduos foram avaliados somente 1 vez no estudo e por um 
grupo de examinadores treinados. Para validação foi utilizado o modelo de regressão 
linear, sendo o “IMC ajustado” a variável independente e o “IMC tradicional” a 
variável dependente. A amostra era composta por 366 mulheres e 135 homens e 
apresentou médias de idade de 20,8 ± 3,2 anos e 20,3 ± 2,7 anos; peso 76,9 Kg ± 13,6 
e 57,8 Kg ± 9,2; estatura 177,3 cm ± 6,7 e 163,1 cm ± 6,3; IMC 24,4 ± 3,8 Kg/m2 e 21,7 
± 3,0 Kg/m2; massa livre de gordura, 60,0 Kg ± 7,7 e 39,8 Kg ± 3,8; massa gorda 17,0 % 
± 6,2 e 26,6 % ± 6,2, para homens e mulheres, respectivamente. Com relação à 
validação foram verificados valores elevados e satisfatórios de R2 sendo, 91,1%, 91,9% 
e 88,8%, considerando todos os indivíduos, homens e mulheres, respectivamente. 
Foram definidas também novas faixas de classificação do estado nutricional para 
ambos os gêneros, considerando este novo IMC ajustado, sendo: 1,35 a 1,65 (risco 
nutricional para subnutrição), > 1,65 e ≤ 2,0 (eutrofia) e > 2,0 (obesidade). Verificou-
se também que este novo índice possui uma capacidade mais acurada de captar 
indivíduos obesos (0,980; 0,993; 0,974), considerando todos os indivíduos, mulheres e 
homens, respectivamente, e os pontos de corte para gordura corporal de 25% 
(homens) e 35% (mulheres), em detrimento ao IMC tradicional (0,932; 0,956; 0,95).  
Além disso, este trabalho possibilitou a definição de novos de pontos de corte do IMC 
tradicional para a classificação de obesidade, sendo: 25,24 Kg/m2 e 28,38 Kg/m2, para 
mulheres e homens, respectivamente. O novo IMC ajustado foi validado para a 
população estudada e pode ser adotado na prática clínica. Novos estudos devem 
buscar a sua aplicação em diferentes etnias assim como a comparação deste índice 
com outros já descritos previamente na literatura científica. 
 
Palavras-chave: Composição Corporal. Índice de Massa Corporal. Impedância 

bioelétrica. Gordura Corporal. 



  

  

ABSTRACT 
 

GRECCO, M. S. M. Validation of body mass index (BMI) adjusted for fat mass using 
the bioelectrical impedance analysis. 2012. 175 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012.  
 
Obesity is defined as the excess fat and BMI has been one of the most widely used 
methods for the diagnosis of obesity because of its ease of application and low cost. 
However, this index has a major limitation of not differentiating adipose tissue and 
fat- free mass. This study aimed to validate the Body Mass Index adjusted for fat mass 
obtained by bioelectrical impedance analysis previously developed by Mialich et al., 
2011. We conducted a cross-sectional study with 501 subjects of both genders, aged 
between 17 and 38 years, enrolled in graduate courses at the USP campus at Ribeirao 
Preto. The subjects underwent measurement of weight, height and body composition 
assessment by bioelectrical impedance analysis. In addition, information was collected 
regarding the eating pattern by applying a questionnaire develops by the researchers, 
and also on the physical activity questionnaire using the IPAQ. The student 
participation was voluntary and all subjects were evaluated only one time in the study 
and by a group of trained examiners. For validation we used the linear regression 
model, being the “BMI-adjusted” the independent variable and “BMI-traditional” the 
dependent variable. The sample consisted of 366 women and 135 men and it had a 
mean age of 20.8 ± 3.2 years and 20.3 ± 2.7 years, weight 76.9 ± 13.6 kg and 57.8 ± 
9.2 kg, height 177.3 ± 6.7 cm and 163.1 ± 6.3 cm, BMI 24.4 ± 3.8 kg/m2 and 21.7 ± 3.0 
kg/m2, fat-free mass, 60.0 ± 7.7 kg and 39.8 ± 3.8 kg, fat mass 17.0 ± 6.2% and 26.6 ± 
6.2% for men and women, respectively. With respect to validation were found high 
and satisfactory R2 values, 91.1%, 91.9% and 88.8%, considering all individuals, men 
and women, respectively. We also defined new range classification of nutritional 
status for both genders, considering this new BMI, as follows: 1.35 to 1.65 (nutritional 
risk for malnutrition), > 1.65 and ≤ 2.0 (normal) and > 2.0 (obesity). It was also found 
that this new index has the capacity to capture more accurate obese subjects (0.980, 
0.993, 0.974) whereas all individuals, men and women, respectively, and the cutoff 
points for body fat of 25% (men) and 35% (women), rather than the traditional BMI 
(0.932, 0.956, 0.95). Moreover, this study allowed the definition of new points to 
traditional BMI cutoff for the classification of obesity, and: 25.24 kg/m2 and 28.38 
kg/m2 for women and men, respectively. The new BMI set was validated for the 
population studied and may be adopted in clinical practice. Further studies should 
seek their implementation in different ethnic groups as well as the comparison of this 
index with other previously described in the literature. 
 
 
Keywords: Body Composition. Body Index Mass. Bioelectrical Impedance Analysis. Fat 

mass. 
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1 INTRODUCÃO 

 
 De acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS) a definição de obesidade 

consiste no excesso de tecido adiposo (WORLD HEALTH ORGANIZATON, 1998) e 

provavelmente este é o mais antigo distúrbio metabólico, havendo relatos da 

ocorrência desta desordem em múmias egípcias e em esculturas gregas 

(BLUMENKRANTZ, 1997 apud FRANCISCHI et al., 2000). Recentemente, a obesidade 

pôde ser considerada a mais importante desordem nutricional nos países 

desenvolvidos, tendo em vista o aumento de sua incidência: acredita-se que atinja 

10% da população desses países (DYER, 1994 apud FRANCISCHI et al., 2000) e que mais 

de um terço da população norte-americana esteja acima do peso desejável (BARON, 

1995 apud FRANCISCHI et al., 2000). A obesidade está sendo considerada então uma 

epidemia mundial, presente tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento 

(POPKIN; DOAK, 1998 apud FRANCISCHI et al., 2000). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) projetou que em 2005 o mundo teria 1,6 

bilhões de pessoas acima de 15 anos de idade com excesso de peso (IMC ≥ 25,0 kg/m2) 

e 400 milhões de obesos (IMC ≥ 30,0 kg/m2). A projeção para 2015 é ainda mais 

pessimista: 2,3 bilhões de pessoas com excesso de peso e 700 milhões de obesos, 

indicando um aumento de 75% nos casos de obesidade em 10 anos (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA, 2011). 

O Brasil ocupa a 77ª posição no ranking da OMS, bem atrás dos campeões 

insulares da Micronésia no Pacífico Sul: Nauru, Ilhas Cook, Estados Federados da 

Micronésia e Tonga. Os Estados Unidos, apesar da notoriedade, ocupam a quinta 

posição e a Argentina é o país mais obeso na América do Sul, ficando em oitavo 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA, 

2011). 

Em 2010 o Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) divulgaram dois grandes levantamentos dos números do excesso de peso e 

obesidade no Brasil: o VIGITEL Brasil 2009: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O 
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ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA, 2011) e a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA 

OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA, 2011). 

 O VIGITEL é um levantamento bianual realizado pelo Ministério da Saúde, 

através de contato telefônico, considerando indivíduos com mais de 18 anos de idade. 

Neste levantamento, encontrou-se uma frequência de excesso de peso de 46,6%, 

sendo maior entre homens (51,0%) do que entre mulheres (42,3%), sendo que em 

ambos os sexos, a frequência dessa condição tendeu a aumentar com a idade.  

Comparando esses números com os obtidos na VIGITEL 2007 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA, 2011), nota-

se que ocorreu um aumento na prevalência de excesso de peso na população: 43,4% e 

46,6%, respectivamente. A maior variação foi verificada entre as mulheres: 37,8% e 

42,3% em 2007 e 2009, respectivamente. Os indivíduos do sexo masculino, por sua vez, 

apresentam prevalência de excesso de peso maior que as do sexo feminino, tanto em 

2007 (49,2%) quanto em 2009 (51%). O número de obesos, em ambos os sexos, variou 

de 12,7% para 13,9% no período. 

 Nesse sentido, considerando-se agora os resultados da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF 2008-2009), verifica-se um aumento contínuo de excesso de peso e 

obesidade na população com mais de 20 anos de idade ao longo de 35 anos. O excesso 

de peso quase triplicou entre homens, de 18,5% em 1974-75 para 50,1% em 2008-09. 

Nas mulheres, o aumento foi menor: de 28,7% para 48%. Já a obesidade cresceu mais 

de quatro vezes entre os homens, de 2,8% para 12,4% (1/4 dos casos de excesso) e 

mais de duas vezes entre as mulheres, de 8% para 16,9% (1/3 dos casos de excesso). 

Por outro lado, o déficit de peso segue em declínio, regredindo de 8% em 1974-75 para 

1,8% entre os homens e de 11,8% para 3,6% entre as mulheres, em todos os estratos de 

renda, sendo este fenômeno caracterizado pelo processo de transição nutricional. 

A obesidade não é uma desordem singular, e sim um grupo heterogêneo de 

condições com múltiplas causas que em última análise resultam no fenótipo de 

obesidade. Os princípios mendelianos e a influência do genótipo na etiologia desta 

desordem podem ser atenuados ou exacerbados por fatores não genéticos, como o 
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ambiente externo e interações psicossociais que atuam sobre mediadores fisiológicos 

de gasto e consumo energético (JEBB, 1997 apud FRANCISCHI et al., 2000). Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990), a 

ocorrência da obesidade nos indivíduos reflete a interação entre fatores dietéticos e 

ambientais com uma predisposição genética. 

O índice aceito universalmente para a classificação da obesidade é o índice de 

massa corpórea (IMC) proposto por Quetelet, em 1835, o qual é expresso pelo peso em 

quilogramas do indivíduo dividido pelo quadrado da altura em metros (peso/ 

estatura2). 

Em 1997, a Organização Mundial da Saúde (OMS) adotou este índice como uma 

referência de medida para a obesidade, sendo assim, sobrepeso e obesidade são 

definidos como um faixa de IMC de 25,0-29,9 Kg/m2 e acima de 30,0 Kg/m2, 

respectivamente. Ainda segundo a OMS, a classificação da obesidade pode variar em: 

Obesidade grau I (IMC > 30,0 e ≤ 34,9 Kg/m2), Obesidade grau II (IMC > 35,0 e ≤ 39,9 

Kg/m2) e Obesidade grau III (IMC > 40,0 Kg/m2) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

1995). Todos estes valores foram obtidos a partir de associações entre IMC e 

mortalidade em populações europeias, as quais formavam uma curva-J entre os 

valores de 18,5 e 25,0 Kg/m2 (SONG et al., 2007 apud JAVED et al., 2011; 

DEURENBERG et al., 1999 apud JAVED et al., 2011). 

Desde então, estes pontos de corte tem sido usados como um padrão em 

diferentes populações e em diferentes grupos étnicos, com o pressuposto de que estes 

diferentes grupos étnicos possuem risco de mortalidade/morbidade semelhantes. 

Porém, estudos recentes (MIALICH et al., 2011; GUPTA E KAPOOR, 2012. GÓMEZ-

AMBROSI et al., 2012) mostram que ainda persiste a controvérsia sobre o melhor IMC 

para classificação de obesidade em diferentes populações. Neste sentido, 

Internacional Obesity Task Force (IOTF) recomenda que o IMC para classificação de 

sobrepeso em populações asiáticas seja de 23,0 Kg/m2 e, além disso, reforçam que os 

pontos de corte usados para a definição de obesidade devem ser baseados em (1) 

dados estatísticos da população de referência ou (2) no excesso de mortalidade e 
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morbidade associado com o aumento do conteúdo de gordura corporal (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2000). 

Vários métodos podem ser utilizados para a quantificação mais precisa do 

tecido adiposo, e posteriormente a classificação de obesidade, visto que o IMC não 

possibilita esta diferenciação de tecidos, especialmente massa gorda e massa livre de 

gordura, podendo, ocasionar, interpretações errôneas do estado nutricional de 

indivíduos e grupos. Dentre eles estão: dobras cutâneas, impedância bioelétrica (BIA) 

total e segmentar, pesagem hidrostática (PH), pletismografia gasosa (PG), 

absortometria radiológica de dupla energia (DXA), tomografia computadorizada (TC) e 

ressonância magnética (RM).  

Vale destacar que a escolha do método a ser utilizado deve levar em 

consideração critérios, como: qual compartimento corporal se pretende avaliar, custo, 

validade/confiabilidade dos valores obtidos, aplicabilidade da técnica, grau necessário 

de treinamento do avaliador, risco associado à exposição à radiação e disponibilidade 

do equipamento na instituição (MIALICH et al., 2011).  

A obesidade está associada a algumas das mais prevalentes doenças na 

sociedade moderna, sendo que as complicações decorrentes da obesidade não 

dependem somente do excesso de peso e aumento do IMC, mas também da 

distribuição da gordura corporal (FRANCISCHI et al., 2000). Dentre as principais 

doenças em decorrência da obesidade estão: diabetes mellitus, hipertensão, doenças 

cardiovasculares, neoplasias, disfunções endócrinas, etc. 

De acordo com Jung (1997), sabe-se que uma redução de 10 kg no peso corporal 

pode favorecer uma importante melhora metabólica, a qual se reflete em uma queda 

de 20-25% na mortalidade total, declínio de 30-40% nas mortes por diabetes e 40-50% 

de diminuição nas mortes por neoplasias da obesidade. Além destes, ele ainda propõe 

outros benefícios decorrentes desta perda de peso, como: 

� Pressão arterial: queda de 10 mmHg na pressão sistólica, diminuição de 20 

mmHg na pressão diastólica. 

� Angina: redução nos sintomas em 91% e aumento de 33% na tolerância ao 

exercício. 
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� Lipídeos: diminuição de 10% no colesterol total, declínio de 15% no LDL-

colesterol, diminuição de 30% nos triglicérides circulantes e aumento em 8% no 

HDL-colesterol. 

� Diabetes: redução no risco de desenvolvimento de diabetes maior do que 50%, 

diminuição de 30-50% na glicemia de jejum e declínio de 15% em Hba1c. 

 
 De acordo com Javed et al. (2011), a obesidade é responsável por 2-6% do total 

dos custos em saúde em vários países desenvolvidos, sendo que algumas estimativas 

chegam a propor 7%. Os custos reais são, sem dúvida, muito maiores, pois nem todas 

as condições relacionadas à obesidade foram incluídas neste cálculo. Dados dos 

Estados Unidos mostram que 147 bilhões de dólares são gastos com a obesidade a cada 

ano (SHERRY et al., 2009 apud JAVED et al., 2011). 

 Embora a obesidade seja reconhecida como o maior problema de saúde pública 

nos países desenvolvidos na atualidade, o impacto do sobrepeso e obesidade nos 

custos dos serviços de saúde no Brasil, só foi intensamente avaliado através do estudo 

de Sichieri, Nascimento e Coutinho (2007), o qual utilizou dados nacionais sobre 

hospitalizações. De acordo com este estudo, o total de custos foi equivalente a 3,02% 

dos custos totais de hospitalização em homens e 5,83% em mulheres, correspondendo 

a 6,8 e 9,3% de todas as hospitalizações, excluindo-se gestantes. O excesso de peso no 

Brasil tem um impacto nas hospitalizações e nos custos similar ao observado em países 

desenvolvidos. De maneira que, sendo a transição nutricional um processo em 

andamento no Brasil, o sobrepeso teve maior impacto nos custos do que a obesidade 

(SICHIERI; NASCIMENTO; COUTINHO, 2007). 

 Com relação ao tratamento para a obesidade, a literatura é extensa e as 

principais propostas estão em torno da mudança de estilo de vida, a qual engloba 

adoção de plano alimentar individualizado e prática de atividade física. Além destas 

vertentes, em alguns casos, ainda é possível lançar mão de algumas medicações 

capazes de auxiliar no processo de perda de peso e como última instância, e bastante 

disseminada nos dias atuais, a cirurgia bariátrica. 

 Tendo em vista toda esta problemática apresentada referente à obesidade, 

surge a necessidade iminente de se propor um aprimoramento do IMC, uma vez que 
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este índice é utilizado como a principal ferramenta para diagnóstico e classificação da 

obesidade, mas por outro lado, apresenta sérias limitações capazes de comprometer a 

classificação do estado nutricional gerando intervenções clínicas tardias e/ou 

desnecessárias.
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 2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

2.1 A Ciência da Composição Corporal: Histórico 

 O estudo da composição corporal é organizado em três grandes áreas 

interconectadas. A primeira destas aéreas inclui regras e modelos de composição 

corporal, a qual envolve os próprios componentes, definições e associações entre eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: O estudo de Composição Corporal Humana definido pela interação das três áreas de pesquisa. 

De Z. M. Wang et al. “The five level model: a new approach to organizing body composition research”. 

Am J Clin Nutr 56: 19-28, 1992.  

 

 A segunda área de pesquisas envolve a metodologia da composição corporal, ou 

seja, diferentes métodos estão disponíveis para medir a maioria dos componentes nos 

cinco níveis in vivo e in vitro. Já a terceira área da pesquisa é a variação em 

composição corporal e envolve as mudanças da composição corporal relacionadas com 

as condições fisiológicas e patológicas, sendo que ocorrem muitas interações entre 

estas três áreas. 
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Figura 2: Os cinco níveis de composição corporal. N = nitrogênio; CHO = carboidratos.  

De Z. M. Wang et al. “The five level model: a new approach to organizing body composition research”. 

Am J Clin Nutr 56: 19-28, 1992. 

 

Muitos cientistas contemporâneos contribuíram no campo das pesquisas com 

composição corporal, sendo que o primeiro conceito de composição corporal foi 

proposto por Greeks por volta de 400 a.C. Este cientista acreditava que os seres 

humanos eram feitos dos mesmos elementos básicos que compõe o cosmo: fogo, água, 

ar e terra. As qualidades destes elementos poderiam ser: quente, frio, seco ou úmido 

e os processos de ingestão/digestão destes elementos convertiam em quatro sucos 

corporais ou humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. 

 A era moderna das pesquisas em composição corporal pode ser traçada em 

cerca de um século, sendo que importantes avanços ocorreram no século 20 e este 

campo de pesquisa rapidamente progrediu entrando na era de ouro por volta do início 

de 1930, com muitas ideias novas e a introdução de conceitos metabólicos e isótopos 

radioativos. 
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 O modelo central de pesquisa em composição corporal é o modelo de cinco 

níveis, no qual a massa corporal é considerada a soma de todos os componentes de 

cada um dos cinco níveis – atômico, molecular, celular, tecidual, e corpo inteiro. 

� Nível Atômico - a massa corporal inclui 11 elementos e mais de 96% desta 

massa e composta por quatro elementos: oxigênio, carbono, hidrogênio e 

nitrogênio. 

� Nível Molecular - os seis maiores componentes deste nível são: água, lipídio, 

proteínas, carboidrato, minerais ósseas e minerais de tecidos moles. O modelo 

de dois compartimentos, o qual inclui massa gorda (MG) e massa livre de 

gordura (MLG) é o mais aplicado em pesquisas no campo da composição 

corporal. 

� Nível Celular – este nível inclui três componentes: sólidos extracelulares, 

fluidos extracelulares e células. 

� Nível Tecidual – seus componentes consistem em: tecido adiposo, músculo 

esquelético, órgãos viscerais e osso. 

� Nível Corpo Inteiro – este quinto nível pode ser dividido em regiões como 

cabeça, tronco e apêndices. 

 Embora o modelo de cinco níveis forneça uma estrutura básica da composição 

corporal humana e crie um quadro para explicar as relações entre os componentes 

corporais, outros componentes devem ser investigados de acordo com uma pesquisa 

específica e outros interesses clínicos. 

 

2.2 Métodos de Avaliação da Composição Corporal: Revisão 

Não há dúvida de que as pessoas no mundo ocidental estão ganhando peso. De 

fato, alguns autores se referem a esta tendência de aumento de gordura corporal 

como epidemia da obesidade (POPKIN, 2001; DAVEY; STANTON, 2004 apud NEVILL et 

al., 2006; JEFFREYS et al., 2003 apud NEVILL et al., 2006; apud NEVILL et al., 2006). 

Claramente há uma necessidade de se monitorar estas mudanças no tecido adiposo 

usando medidas válidas e confiáveis de adiposidade conforme descrito a seguir. 

 

 



11 

                                                                                                               Revisão da Literatura 

 

  

  

 2.2.1 Pesagem Hidrostática 

 A estimação do volume corporal pela técnica de pesagem hidrostática (PH) usa 

o princípio de Arquimedes, o qual considera que um corpo imerso em um fluido sofre o 

efeito de uma força de flutuabilidade o que é evidenciado por uma perda de peso 

igual ao peso do fluido deslocado. Assim, quando o indivíduo está submerso na água, o 

volume corporal (VC) é igual à perda de peso na água, corrigido pela densidade da 

água (Da) correspondente para a temperatura desta no momento da submersão: 

Volume Corporal = (Peso água – Peso ar) / Densidade água 

Ar nos pulmões e gás no trato gastrointestinal no momento da medida são dois 

volumes estranhos incluídos no volume corporal total, mas que devem ser excluídos 

nos cálculos finais. O volume residual pulmonar possui uma contribuição estimada em 

1-2 L do volume corporal total e por ser altamente variável, tornando-se essencial a 

obtenção de uma estimativa acurada deste volume residual individual no momento da 

pesagem. O volume dos gases gastrointestinais é considerado menor e por isso não é 

mensurado, sendo utilizada uma constante de correção de aproximadamente 100 ml. 

 Há algumas questões metodológicas que devem ser consideradas visando à 

realização correta desta técnica, como: posição, volume residual, número de testes e 

critério de seleção, volume pulmonar alternativo e posição da cabeça. 

 Apesar de considerações importantes com relação ao custo, precisão e 

acurácia, o método de pesagem hidrostática ainda continua sendo uma técnica 

padrão-ouro, útil para a estimativa do volume corporal levando à avaliação da 

composição corporal (GOING, 1996). 

 

 2.2.2 Pletismografia Gasosa 

 A pletismografia gasosa (PG) mede o volume corporal através da Lei de Boyle, a 

qual descreve uma relação inversa entre volume e pressão sob condições isotérmicas. 

No final da década de 90 e início do ano 2000, começaram a surgir muitos estudos na 

literatura reportando sobre validade, confiabilidade e viabilidade em um largo 

espectro de populações (ex.: obesos, crianças, atletas e idosos) contra técnicas mais 
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comumente usadas, como: pesagem hidrostática, DXA e modelos 

multicompartimentais (BARACOS et al., 2012). 

Para crianças, idosos, enfermos e outras populações especiais, a submersão 

completa na água, como é o caso da pesagem hidrostática, é um método muito difícil, 

não sendo possível sua realização. Desta forma, a PG seria uma abordagem alternativa 

através do equipamento conhecido como Bod Pod. 

Em 2003, foi desenvolvida uma versão deste equipamento, conhecido como Pea 

Pod, o qual pode ser utilizado desde neonatos até atingirem 8 Kg (URLANDO; 

DEMPSTER; AITKENS, 2003). O Pea Pod ainda é relativamente novo, mas promete ser 

uma ferramenta viável para avaliação da composição corporal em crianças. 

Em síntese, a PG é uma ferramenta atrativa para avaliação da composição 

corporal por três razões: (1) acomoda tanto obeso (~159 Kg) e indivíduos altos (~2,0 

m); (2) tecnologia abrange vários ciclos da vida (do nascimento a vida adulta); (3) 

acurácia é geralmente elevada, mesmo em populações pediátricas. 

 Pelo fato da mesma equação (ex: equação de Siri) ser utilizada para converter a 

densidade do Bod Pod na PG e da pesagem hidrostática em porcentagem de gordura, 

diferenças entre os dois técnicas devem ser atribuídas a fatores que influenciam a 

estimativa do volume corporal, incluindo os efeitos da roupa, umidade do corpo, no 

cabelo, elevado o metabolismo e o uso de volume pulmonar predito ao invés de 

medido. Os efeitos das roupas e cabelo são adequadamente solucionados através do 

uso de roupas mínimas (trajes de banho) e colocação de touca para compressão do 

cabelo. Historicamente, a pesagem hidrostática é considerada o método padrão-ouro 

para composição corporal, porém continua sendo um método com acesso limitado nos 

laboratórios em relação a outros métodos como o DXA. Com o desenvolvimento do Bod 

Pod, a PG passou a ser uma alternativa viável para estimativa do volume corporal, 

densidade e composição.  

  

2.2.3 Água Duplamente Marcada 

A água é o componente mais abundante no corpo humano. O volume corporal 

de água pode ser rapidamente medido através da diluição de um isótopo usando trítio, 

deutério ou água marcada com 18O. Estes elementos traços são distribuídos 
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rapidamente dentro do organismo, mas eles não são elementos perfeitos. O equilíbrio 

após uma dose oral requer de 3 a 4 horas e são necessárias correções para as trocas 

não aquosas de hidrogênio e oxigênio. 

 Deste modo, a água corporal total pode ser medida utilizando-se o princípio da 

diluição, sendo que quatro conceitos devem ser seguidos: 

� O elemento traço é distribuído somente na água corporal, 

� O elemento traço é igualmente distribuído em todos os compartimentos 

anatômicos de água. 

� A taxa de equilíbrio do elemento é rápida. 

� Nem o elemento traço e nem a água corporal são metabolizados durante o 

tempo de equilíbrio deste elemento. 

 A validade destes princípios vai depender do elemento traço utilizado, e esta 

medida da água corporal total pode ser utilizada para estimativa da composição 

corporal nos três níveis: molecular, celular e tecidual, com uma precisão e acurácia 

de 1% a 2% (SILVA et al., 2008). 

 

2.2.4 Absortometria Radiológica de Dupla Energia 

A absortometria radiológica de dupla energia (DXA) é um método utilizado para 

estimativa da composição corporal total e regional e dentre suas medidas estão: 

conteúdo ósseo total, densidade mineral óssea total, tecido muscular livre de massa 

óssea, gordura corporal, massa tecidual macia e massa livre de gordura. 

 DXA pode ser usado na população humana em todas as idades por conta de sua 

baixa exposição à radiação. Entretanto, pelo fato de que uma pequena quantidade de 

radiação está envolvida, este teste não é recomendado para gestantes, sendo 

necessária a realização de teste de gravidez antes da realização deste exame em 

mulheres em idade fértil.  

Dentre as principais limitações deste método está o fato de que em indivíduos 

com estatura superior a 193 cm ou com circunferência abdominal superior a largura da 

mesa (58 a 65 cm), não é possível obter resultados de uma avaliação do corpo todo, 

sendo necessário utilizar somente um dos lados do corpo para se obtiver a avaliação 

de composição corporal (ROTHNEY et al., 2009). Além disso, o DXA não fornece uma 
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medida dos compartimentos teciduais acurada, uma vez que, por exemplo, no 

abdome, o DXA pode somente reportar a gordura abdominal e não distingui entre 

gordura visceral e subcutânea (SNIJDER et al., 2002 apud BARACOS et al., 2012). 

Ingestão de alimentos e líquidos apresenta efeitos pequenos na estimativa da 

composição corporal pelo DXA. 

 

 2.2.5 Impedância Bioelétrica  

O princípio do uso da impedância bioelétrica para a avaliação de composição 

corporal é a relação desta composição corporal com o conteúdo de água corporal. 

 Impedância (Z2) = Resistência (R2) + Reactância (Xc2) 

Deste modo, os princípios consistem na passagem de uma corrente elétrica de 

baixa amplitude e de alta frequência mensurando resistência (R), reactância (Xc), 

impedância (Z) e o ângulo de fase (φ) (LUKASKI et al., 1985). A passagem da corrente 

elétrica por um condutor vai depender do volume do condutor, o corpo; o 

comprimento do condutor, que corresponde à estatura e sua impedância, que reflete 

a resistência à passagem de uma corrente elétrica.  

Portanto, a impedância é diretamente proporcional ao comprimento do 

condutor e inversamente proporcional ao diâmetro do condutor (KYLE et al., 2004). 

Quando esta corrente é aplicada a um corpo humano há sempre uma oposição ao 

fluxo, chamada resistência Re, que está inversamente proporcional à condutividade 

(condutância), ou seja, é a propriedade que uma substância possui de permitir a 

passagem de corrente elétrica na presença de diferença de tensão (KYLE et al., 2004).  

Traduzindo estas nomenclaturas, tem-se que os tecidos magros são altamente 

condutores de corrente elétrica, por conterem grande quantidade de água e 

eletrólitos, portanto apresentam baixa resistência. Por outro lado, gordura e osso são 

pobres condutores, com menor quantidade de fluidos e eletrólitos e maior resistência 

elétrica. Depois de obtidos os valores de resistência e reactância estes podem ser 

utilizados para estimativa da composição corporal a partir de equações preditivas. 

De forma simplificada, o organismo pode ser dividido em membros e tronco, 

sendo que a cabeça é ignorada. Dentro do músculo, a resistência é uma função da 

quantidade de tecido muscular por conta de seu elevado conteúdo de água e a alta 
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resistência do osso e do tecido de gordura. O valor de reactância dentro do membro 

depende da frequência atual utilizada. 

 Uma frequência simples na impedância bioelétrica geralmente implica em uma 

medida de impedância de 50 kHz e este tipo de impedância é limitado em distinguir a 

distribuição de água corporal nos compartimentos intra e extracelular. A habilidade da 

impedância multifrequência para diferenciar água corporal total de água corporal 

intracelular (ACI) e água corporal extracelular (ACE) é potencialmente importante 

para descrição do deslocamento de balanço dos fluidos e para explorar possíveis 

variações nos níveis de hidratação em algumas situações clínicas especiais, como em 

doenças renais (NESCOLARDE et al., 2008; ZHU et al., 2008; PARK et al., 2009). 

 Em geral, a impedância multifrequência não melhora a estimativa da 

composição corporal em relação ao uso da impedância de frequência única, mas ela é 

capaz de prover uma estimativa acurada e precisa da água corporal total (ACT) e ACE, 

o que é limitado com o uso de um equipamento com somente uma frequência (50 

kHz). Alguns aspectos são relevantes durante a realização deste método e devem ser 

considerados, como: segurança, padronização das medidas, parâmetros bioelétricos, 

validade, uso clínico e limitações. 

 Além disso, tem também aumentado o uso da impedância bioelétrica segmentar 

na avaliação de doenças que afetam o balanço de fluidos corporais (MIALICH et al., 

2010). Chumlea; Baumgartner e Roche (1988) mostraram que a avaliação de 

resistência específica para braço, perna e tronco poderia ser utilizada para calcular 

diretamente a massa livre de gordura total, e Baumgartner; Chumlea e Roche (1989) 

demonstraram que o ângulo de fase (razão reactância/resistência) do tronco estava 

significativamente correlacionado com o percentual de gordura corporal. Além disso, 

Settle et al. (1988) sugeriram que a resistência do corpo inteiro poderia ser estimada 

pela resistência do braço e da perna. Desta forma, seria possível predizer de maneira 

acurada a composição corporal por meio de medidas de comprimentos e resistência de 

alguns segmentos corporais como o braço, a perna e o tronco (BAUMGARTNER; 

CHUMLEA; ROCHE, 1989). Tanaka et al. (2007), confirmaram a superioridade da 

impedância bioelétrica segmentar em relação à impedância bioelétrica corporal total 

em predizer o volume muscular total. Em outro estudo, Shafer et al. (2009) ressalta 
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que a impedância bioelétrica segmentar multifrequência (oito eletrodos) é um método 

válido para estimar gordura corporal em adultos com IMC nas faixas de eutrofia e 

sobrepeso, mas não para obesos; e propõe que a estimativa da resistência do tronco 

com os equipamentos atuais de impedância bioelétrica segmentar multifrequência 

poderia explicar a subestimação da porcentagem de gordura corporal em adultos 

obesos. 

Este método aplicado a segmentos representa um grande avanço na prática 

clínica na medida em que consegue transpor limitações da técnica de BIA tradicional; 

podendo ser realizada a análise de composição corporal em pacientes que apresentem 

edema, ascite (ORGAN et al., 1994), ou que tenham deposição ou depleção de tecidos 

(muscular ou gordura) em segmentos corporais específicos, por exemplo. Neste 

sentido, Codognotto et al. (2008) demonstraram que a realização da impedância 

bioelétrica segmentar na perna oposta a qual os indivíduos apresentem edema, não é 

sensível ao edema localizado e pode ser utilizado na avaliação da composição corporal 

de indivíduos que possuem edema somente em uma perna. Desta forma, vários 

estudos vêm demonstrando a aplicabilidade da impedância bioelétrica segmentar, 

especialmente em indivíduos com doenças renais (NESCOLARDE et al., 2008; ZHU et 

al., 2008; PARK et al., 2009) e hepáticas (PANELLA et al., 1995; SCHLOERB et al., 

1996), devido presença de sinais clínicos, como edema e ascite, respectivamente, 

nestas patologias. 

 

 2.2.6 Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética 

 Métodos de imagem, como a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância 

magnética (RM) são considerados os meios mais acurados disponíveis para 

quantificação da composição corporal no nível tecidual in vivo. 

A tomografia computadorizada (TC) é um método radiológico que permite uma 

visão direta da área analisada, com uma resolução precisa de tecidos adiposo, 

muscular e ósseo, no entanto, a grande limitação consiste no fato de que o indivíduo é 

exposto à radiação o que poderia gerar riscos significantes à saúde, nos níveis 

individuais e de saúde pública (SEMELKA et al., 2007). Por outro lado, a ressonância 

magnética (RM) é uma técnica que não está associada à radiação e pode proporcionar 
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uma imagem em múltiplos planos, uma vez que, uma série de imagens para análise do 

corpo todo pode agora ser adquirida em menos de 30 minutos e estes avanços tem 

feito da RM o instrumento mais usual para pesquisa em composição corporal.  

 Em contraste com a TC, o software de análise das imagens da RM não é incluído 

na maioria dos equipamentos, com isso, há a necessidade de serem transferidas para 

uma estação de trabalho equipada com o software de análise das imagens (JORDAO JR 

et al., 2004). 

 O perímetro do tecido de interesse por ser traçado usando uma caneta com luz 

ou um mouse controlado por um pointer e o perímetro pode ser calculado através da 

multiplicação dos números de pixels na região destacada (SHEN et al., 2009). 

 

 2.2.7 Antropometria 

A antropometria é uma ferramenta que envolve medidas como: peso, estatura, 

dobras cutâneas e circunferências e é considerado um método simples, de baixo custo 

e não invasivo (RABITO et al., 2008). 

 Este método pode ser aplicado em clínicas e laboratórios tanto na área urbana 

como na área rural. Os instrumentos são portáteis e relativamente baratos, os 

procedimentos são não invasivos e não requer um treinamento prolongado. 

Consequentemente, a antropometria é aplicada para grandes amostras e pode prover 

estimativas nacionais e informações para as análises de mudanças seculares em 

amostras representativas. 

 As dobras cutâneas incluem pele e tecido adiposo e geralmente consistem em 

1,8 mm, mas podem variar entre indivíduos de acordo com o local e a idade. E a 

medida das dobras cutâneas é afetada pela compressibilidade do tecido adiposo 

subcutâneo, a qual varia com o ponto anatômico, idade, sexo e perda de peso 

recente. O somatório das dobas cutâneas quando aplicado em tabelas específicas pode 

traduzir a porcentagem de gordura corporal total dos indivíduos. 

 A antropometria quando usada para composição corporal se baseia no princípio 

que a composição do tecido é independente do tamanho do tecido. 

 Um elevado nível de confiabilidade é usualmente uma indicação de elevado 

nível de precisão, mas um alto nível de precisão não acompanhado de confiabilidade. 
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O objetivo do antropometrista deve ser obter elevados níveis de precisão, 

confiabilidade e acurácia usando uma técnica de mensuração válida. 

 
2.3 Índices de Adiposidade: Revisão 

Um interesse contínuo entre pesquisadores em composição corporal é a 

associação entre massa corporal, adiposidade e a produção de calor. Ao considerar 

que a principal característica da obesidade é o excesso de tecido adiposo, a 

quantificação deste tecido torna-se imprescindível. Entretanto, alguns métodos 

requerem equipamentos com elevado custo (LUKASKI, 1987 apud GALLAGHER et al., 

1996; JEBB; ELIA, 1993 apud GALLAGHER et al., 1996), outros envolvem exposição à 

radiação (FORBES, 1987 apud GALLAGHER et al., 1996; PIERSON et al., 1993 apud 

GALLAGHER et al., 1996) e muitas técnicas não são práticas para estudos 

epidemiológicos, conforme descrito em tópico anterior. Deste modo, o peso corporal 

ajustado para estatura é frequentemente usado como uma alternativa para medir o 

tecido adiposo na avaliação de indivíduos ou populações para obesidade (KEYS et al., 

1972 apud GALLAGHER et al., 1996).  

Um grande número de estudos tem investigado a relação entre gordura corporal 

e índices de peso e estatura ajustados, frequentemente com o objetivo de obter um 

índice simples, mas significativo capaz de identificar os indivíduos acima do peso ou 

obesos na comunidade. 

 De acordo com Lee, Kolonel e Hinds (1981) há dois tipos distintos de índices de 

peso correlacionados com a estatura, ou simplesmente, índices de obesidade. O 

primeiro, conhecido como um índice de peso relativo, expressa o peso de um dado 

indivíduo como a porcentagem da média de peso de pessoas da mesma estatura. A 

característica geral deste índice e sua efetividade em avaliar a obesidade têm sido 

examinadas por vários investigadores (BILLEWICZ; KEMSLEY; THOMPSON, 1962 apud 

LEE; KOLONEL; HINDS, 1981; KEMSLEY; BILLEWICZ; THOMPSON, 1962 apud LEE; 

KOLONEL; HINDS, 1981; SELTZER et al., 1970 apud LEE; KOLONEL; HINDS, 1981). 

 O segundo tipo de índice de obesidade, referido como índices poder-tipo, 

expressa o peso relativo para o poder da função da estatura ou estatura relativa em 

função do peso. Os índices tradicionais poder-tipo incluem a razão Peso/Estatura, o 
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índice de Quetelet (Peso/Estatura2) e o índice ponderal (Estatura/Peso 1/3). Pelo fato 

do índice ponderal possuir a desvantagem de se tornar negativamente relacionado 

com o peso corporal, Khosla e Lowe (1967) propuseram um índice na forma de 

Peso/Estatura3 que eles informaram ser uma expressão equivalente para o índice 

ponderal exceto que seu índice é positivamente relacionado com o peso corporal 

(KHOSLA; LOWE, 1967 apud LEE; KOLONEL; HINDS, 1981). 

 Uma vez que existem vários índices poder-tipo concorrentes que possuem o 

propósito de medir a obesidade e que tem sido usado em diversas dimensões pelos 

investigadores diferentes, é extremamente importante que os méritos relativos a 

estes índices sejam examinados. 

 O mais desejável índice de obesidade deve ser aquele que é maximamente 

correlacionado com o peso, mas minimamente correlacionado com a estatura, ou seja, 

imparcial para a estatura em todas as populações. 

 Nas últimas décadas, um grande número de investigadores tem examinado a 

correlação entre estes índices com peso e estatura em diferentes populações. Na 

população adulta (EVANS; PRIOR, 1969 apud LEE; KOLONEL; HINDS, 1981; FLOREY, 

1970 apud LEE; KOLONEL; HINDS, 1981; KEYS et al., 1972 apud LEE; KOLONEL; HINDS, 

1981; GOLDBOURT; MEDALIE, 1974 apud LEE; KOLONEL; HINDS, 1981; WATSON; 

WATSON; BATT, 1979 apud LEE; KOLONEL; HINDS, 1981), P/E e P/E2 são fortemente 

correlacionados com peso, embora P/E se correlaciona com peso ligeiramente melhor 

que P/E2. No entanto, P/E3 e P/E1/3 são somente moderadamente correlacionados com 

o peso. Killeen, Vanderburg, Harlan (1978) investigaram a relativa conveniência destes 

índices para sujeitos com idades de 6 a 17 anos, mas eles não relataram correlações 

com o peso. Deste modo, não é possível saber se estes índices mostram correlações 

similares com peso para indivíduos em fase de crescimento como acontece com 

populações adultas (KILLEEN; VANDERBURG; HARLAN, 1978). 

 Os índices P/E3 e P/E1/3 são mais fortemente correlacionados com a estatura do 

que o P/E e P/E2. Dentre estes dois últimos índices, o P/E2 é em geral um pouco 

menos tendencioso para a estatura do que o P/E, mas há exceções. Por exemplo, 

Florey (1970) encontrou P/E2 era menos tendencioso em homens, mas não em 

mulheres e Watson, Watson e Batt (1979) mostraram que P/E era menos tendencioso 
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que P/E2 para ambos os sexos (WATSON; WATSON; BATT, 1979 apud LEE; KOLONEL; 

HINDS, 1981). Geralmente, todos os quatro índices são consideravelmente 

influenciados pela estatura em indivíduos de 6 a 17 anos (KILLEEN; VANDERBURG; 

HARLAN, 1978 apud LEE; KOLONEL; HINDS, 1981). 

 Com base nisso, P/E3 e P/E1/3 parecem ser índices de obesidade indesejáveis, 

uma vez que eles são somente moderadamente correlacionados com o peso e mais 

importante, é significativamente influenciado pela estatura. Embora P/E e P/E2 sejam 

altamente correlacionados com o peso, nenhum índice é consistentemente 

independente da estatura nas populações. Nas populações adultas, a correlação de 

P/E e estatura variam de 0,01 para 0,51 e para P/E2 de zero para 0,25. 

 Desta forma, nenhum dos quatro índices de obesidade parece ser 

consistentemente satisfatório para todas as populações. Benn (1971) demonstrou 

matematicamente que o índice P/Ep, onde p é derivado de qualquer conjunto de 

medidas de peso e estatura e é independente da altura desde que o peso e a estatura 

sejam linearmente correlacionados. Assim, P/Ep poderia ser o índice de obesidade 

mais ideal. Benn (1971) também mostrou que este índice é maximamente relacionado 

com o peso corporal (um correlato da obesidade), provendo que o peso é 

independente da estatura (BENN, 1971). 

 Já que o peso é sempre correlacionado com a estatura, no entanto, este índice 

não pode na realidade ser tão altamente correlacionado com o peso como é um ou 

mais dos índices de obesidade tradicional. A questão crucial, então, é: qual é a 

correlação com o peso neste índice a fim de alcançar a independência com a estatura? 

(Naturalmente, qualquer grave atenuação na correlação com o peso enfraqueceria a 

utilidade do P/Ep mesmo embora seja imparcial a estatura). 

Uma revisão sucinta e compreensível de índices de peso ajustados pela estatura 

foi realizada por Cole (1991). Abdel-Malek, Mukherjee e Roche (1985) usaram peso e 

estatura para explicar a porcentagem de gordura corporal (%) com a seguinte 

equação: 

Gordura Corporal (%) = c x Wm/Hk              (1) 

onde W é o peso corporal e H a estatura. Quando o modelo (1) foi elaborado para 458 

indivíduos de diferentes faixas etárias e sexo, usando a relação dos mínimos quadrados 
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não linear, os autores concluíram que os parâmetros m e k eram comuns para todas as 

idades e ambos os sexos (m = 1,2 e k = 3,3), mas a constante c diferia entre os dois 

sexos. 

Deurenberg, Weststrate e Siedell (1991) também relacionaram a porcentagem 

de gordura corporal com peso, estatura e sexo, embora os termos peso e estatura 

fossem combinados para formar o índice de massa corporal (IMC, também conhecido 

como índice de Quetelet) IMC = P/E2. Eles usaram a análise de regressão linear 

múltipla para ajustar um modelo implícito: 

Gordura Corporal (%) = a+b1 x (W/H
2) + b2 x idade + ba x sexo         (2) 

onde o sexo foi incluído como uma variável indicadora recebendo 0 para feminino e 1 

para masculino. Uma vez que estes modelos não são baseados em princípios 

biológicos, eles só podem ser pensados de tão convenientes para os fins de ambos os 

cálculos estatísticos e facilidade de medição e pode, por acaso, se aproximar do 

relacionamento real entre as variáveis envolvidas. 

 
 

2.4 Índice de Massa Corporal (IMC) 
 
 Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796-1874) foi estatístico, matemático, 

sociólogo e astrônomo, e ainda hoje, é considerado por muitos como o fundador da 

"ciência social quantitativa moderna". Quetelet fez contribuições importantes ao 

desenvolvimento da estatística aplicada. Ele generalizou o uso da distribuição normal 

além da sua aplicação para a análise de erros, e em particular, a aplicação da 

distribuição normal para o estudo das características humanas, tais como, altura e 

peso. Quetelet melhorou os métodos para a coleta de dados, e trabalhou na análise 

estatística de dados que envolvem crime, mortalidade, geofísica, e astronomia. 

 Em seu tratado clássico, Sur l’homme et le développement de se facultés, ou 

Essaide physique sociale, Quetelet explica sobre sua primeira observação, na qual 

afirma que o peso aumenta na proporção do quadrado da estatura em adultos que 

possuem constituição normal (QUETELET, 1842; QUETELET, 1849). Deste modo, este 

cientista começou a expor as suas primeiras suposições que tangem os temas peso e 

estatura, podendo-se destacar as seguintes observações: 
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� Os limites de crescimento entre os dois sexos são desiguais, primeiro porque as 

mulheres nascem menores que os homens, e segundo porque elas terminam 

mais cedo seu desenvolvimento completo e terceiro porque o aumento anual 

em sua estatura é inferior ao dos homens. 

� A estatura de um habitante da cidade com a idade de 19 anos é superior em 

cerca de 2 a 3 centímetros a de uma pessoa que reside no campo (neste 

momento, nota-se a introdução do conceito de raça e etnia). 

� Não parece que o crescimento do homem é inteiramente completado aos 25 

anos de idade. 

� Indivíduos que residem em regiões privilegiadas e desenvolvidas geralmente 

excedem a média de estatura, enquanto trabalhadores miseráveis apresentam 

dificuldades de crescimento. 

� O crescimento da criança, apesar de muitos meses antes de seu nascimento até 

o seu desenvolvimento completo, segue a lei da continuidade, na qual o 

aumento diminui sucessivamente com a idade. 

� Entre 5 e 16 anos o crescimento anual é bastante regular, e isso corresponde a 

um duodécimo do crescimento do feto durante os meses que antecederam o 

nascimento. 

� Posteriormente, até atingirem em torno de 50 anos, o homem e a mulher sofre 

uma diminuição na estatura que se torna mais acentuada podendo atingir cerca 

de 6 a 7 centímetros próximos dos 80 anos. 

 Já com relação ao peso, as principais observações de Quetelet foram: 

� Desde o nascimento há uma desigualdade tanto no peso como na estatura entre 

crianças dos dois sexos, sendo as médias de peso e estatura de 3,2 Kg e 2,91 Kg; 

0,496m e 0,483m, para meninos e meninas, respectivamente. 

� O peso da criança diminui um pouco até o terceiro dia após seu nascimento e 

não começa a aumentar significativamente até após a primeira semana. 

� Considerando as mesmas idades, o homem é geralmente mais pesado do que a 

mulher, somente por volta dos 12 anos é que indivíduos de ambos os sexos 

apresentam pesos semelhantes. Entre 1 e 11 anos, a diferença entre os pesos é 
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de 1,0 Kg a 1,5 Kg, entre 16 e 20 anos é aproximadamente 6,0 Kg e após este 

período cerca de 8 a 9 Kg. 

� Quando o homem e a mulher atingem seu crescimento completo, eles pesam 

quase exatamente 20 vezes o peso de seu nascimento e a sua estatura é de 3 a 

4 vezes maior que no mesmo período. 

� Quando idosos, homem e mulher, perdem cerca de 6 a 7 Kg no peso e 7 cm na 

estatura. 

� Durante o desenvolvimento de indivíduos de ambos os sexos, nós podemos 

considerar o quadrado do peso, em diferentes idades, como proporcional a 

estatura elevada ao expoente 5. 

� Após o desenvolvimento completo em ambos os sexos, o peso é quase como o 

quadrado da estatura. 

� Homens atingem o seu peso máximo em torno dos 40 anos e iniciam uma 

redução importante ao redor dos 60 anos.  

� As mulheres atingem o máximo do seu peso aos 50 anos. Durante o período de 

reprodução, entre 18 e 40 anos, seu peso mal aumenta em um grau perceptível. 

� Nas mesmas estaturas, mulheres pesam um pouco menos que os homens antes 

de chegar à estatura de 1,3 m, a qual quase corresponde ao período de 

puberdade e elas pesam um pouco mais para as maiores estaturas. 

�  A média de peso para um indivíduo, sem referência para idade e sexo é 45,7 Kg 

e levando o sexo em consideração é 47,0 Kg para homens e 42,5 Kg para 

mulheres. 

Mais de um século depois, Keys et al. (1972), enquanto avaliavam índices de 

peso-estatura como medida de obesidade, identificaram o índice de Quetelet 

(peso/estatura2) como tendo uma alta correlação com as dobras cutâneas e as 

medidas de densidade corporal (KEYS et al., 1972). O índice de massa corporal (IMC), 

conforme Keys se referiu a peso/estatura2, tem sido extensivamente estudado como 

um marcador de fenótipo de adiposidade em crianças e adultos (BRAY, 2003 apud 

HEYMSFIELD et al., 2007; GAM; PESICK, 1982 apud HEYMSFIELD et al., 2007).  

Os estudos clássicos de Quetelet (QUETELET, 1842; QUETELET, 1849) e de Keys 

et al. (1972) fornecem a base para a aplicação do IMC como índice peso-estatura ideal 
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de adiposidade. Os conceitos incluem três principais construções matemáticas, a 

primeira das quais a escala de peso para estatura2 e, portanto peso/estatura2 (IMC), é 

independente da estatura (BENN, 1971 apud HEYMSFIELD et al., 2007; PIETROBELLI et 

al., 1998 apud HEYMSFIELD et al., 2007). Muitos estudos anteriores suportaram a 

validade desta suposição (COLE, 1991 apud HEYMSFIELD et al., 2007), embora haja 

alguma variabilidade no expoente ou poder da altura acima e abaixo de dois (COLE, 

1991 apud HEYMSFIELD et al., 2007; LARSSON et al., 2006 apud HEYMSFIELD et al., 

2007; LEE; KOLONEL; HINDS, 1981 apud HEYMSFIELD et al., 2007; LEE; KOLONEL; 

HINDS, 1982 apud HEYMSFIELD et al., 2007; FLEGAL, 1990 apud HEYMSFIELD et al., 

2007). Outros argumentam com base no estudo de Benn (1971) que o poder da altura 

deveria ser específico para cada população (LEE; KOLONEL; HINDS, 1981 apud 

HEYMSFIELD et al., 2007; LEE; KOLONEL; HINDS, 1982 apud HEYMSFIELD et al., 2007) e 

esta sugestão foi incorporado no que ficou conhecido como índice de Benn 

(peso/estaturaβ com β específico para a população).  

O segundo princípio relacionado ao modelo do IMC, apesar de pouco estudado, 

é que o tecido adiposo também obedece a escala ao quadrado da estatura. 

Considerando peso e o tecido adiposo no mesmo poder de estatura, indivíduos altos e 

baixos serão diferentes na adiposidade. A questão da dependência da estatura em 

relação à adiposidade não foi rigorosamente examinada (BENN, 1971 apud HEYMSFIELD 

et al., 2007; KOSLA; LOWE, 1967 apud HEYMSFIELD et al., 2007), apesar de Garrow e 

Webster (1985) terem sido incapazes de encontrar uma associação significativa entre 

estatura e porcentagem de gordura em uma pequena coorte de mulheres (GARROW; 

WEBSTER, 1985 apud HEYMSFIELD et al., 2007). 

A terceira e importante característica do modelo do IMC é que a adiposidade, 

que é definida como massa tecidual/peso, é altamente correlacionada com 

peso/estatura β quando β é igual a 2. Keys et al. (1972) e outros (GARN; PESICK, 1982 

apud HEYMSFIELD et al., 2007; LARSSON et al., 2006 apud HEYMSFIELD et al., 2007; 

LEE; KOLONEL; HINDS, 1981 apud HEYMSFIELD et al., 2007) examinaram poderes da 

estatura em adição a 2 e confirmaram que 2 era o número inteiro mais próximo capaz 

de proporcionar as máximas correlações com as medidas de adiposidade. 
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Embora a adiposidade seja o interesse central em relação ao IMC, outros 

compartimentos de importância também contribuem para escalas de peso para 

estatura. No entanto, há um princípio implícito, mas não muito bem articulado que 

sujeitos do mesmo IMC, mas que diferem na estatura possuem a mesma quantidade 

relativa de músculo esquelético, osso e outros componentes além do tecido adiposo. 

Esta teoria afirma que indivíduos altos e baixos com IMC equivalentes possuem 

composição corporal segmentar idêntica (ex: componente peso/peso corporal), e não 

apenas adiposidade. 

 

2.5 Uso do Índice de Massa Corporal (IMC): Análise Crítica 

Nos dias atuais, uma das medidas mais amplamente utilizada nos estudos 

epidemiológicos e na prática clínica é o índice de massa corporal (IMC) ou índice de 

Quetelet, o qual consiste em peso (em Kg) dividido pela estatura (em m2) (KEYS et al., 

1972 apud GALLAGHER et al., 1996).  

 O uso recente do IMC representa um esforço para derivar uma medida de 

adiposidade, ajustando o peso do corpo para diferenças individuais em relação à 

estatura. Muitos estudos tem mostrado que o IMC é uma medida aceitável de 

adiposidade (KHOSLA; LOWE, 1967 apud GALLAGHER et al., 1996; GARROW; WEBSTER, 

1985 apud GALLAGHER et al., 1996; SMALLEY et al., 1990 apud GALLAGHER et al., 

1996; DEURENBERG; WESTSTRATE; SEIDELL, 1991 apud GALLAGHER et al., 1996; 

STRAIN; ZUMOFF, 1991 apud GALLAGHER et al., 1996), dado que o peso corporal e a 

estatura são medidas simples, baratas, seguras e práticas para serem adquiridas. 

O princípio mais importante é que o IMC representa a adiposidade independente 

da idade, sexo e etnia. Em outras palavras, o uso do IMC assume que após o ajustar o 

peso corporal dos indivíduos para a estatura ao quadrado, todos os indivíduos possuem 

a mesma gordura independente de suas idades, gêneros ou etnia.  

Vários estudos investigam a relação entre gordura corporal e massa corporal 

(peso) ajustado pela estatura com o objetivo de obter um índice simples para 

identificar os membros com excesso de peso ou obesidade na comunidade (NEVILL et 

al., 2006). Em tais estudos, o IMC emerge como favorito, porém apesar de sua 

conveniência e popularidade, alguns pesquisadores ainda consideram o IMC como um 
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índice de obesidade relativamente bruto e falho, principalmente devido o fato de que 

ele falha em quantificar a composição corporal.  

Neste sentido, IMC apresenta sérias falhas por não levar em consideração 

variáveis como: idade, sexo, estrutura óssea, distribuição de gordura corporal ou 

massa magra. Por estas razões, este índice pode ser uma ferramenta muito limitada 

para a classificação do estado nutricional, resultando em uma classificação equivocada 

dos indivíduos a respeito da gordura corporal, introduzindo viés nos estudos que 

avaliam a gordura corporal e os efeitos da obesidade nos resultados na saúde dos 

indivíduos (ROTHMAN, 2008). Assim, adultos saudáveis podem ser classificados de 

maneira errônea pelo IMC como com excesso de peso ou obesos, se a gordura corporal 

não for verificada por um método criterioso (HORTOBAGYI; ISRAEL; O’BRIEN, 1994 

apud NEVILL et al., 2006).  

Deste modo, o IMC apresenta limitações que inviabilizam sua utilização como 

indicador absoluto do estado nutricional, como o fato de que o IMC não discrimina 

tecido adiposo e muscular e não considera as relações de proporcionalidade do corpo.  

Sabe-se que a porcentagem de gordura corporal aumenta com a idade, 

enquanto a massa magra diminui, mas o peso e a estatura não necessariamente 

refletem estas mudanças de composição corporal. Assim, alguns idosos que possuem 

aumento de massa gorda e em contrapartida diminuição de massa magra podem ser 

classificados com eutróficos segundo o IMC, enquanto indivíduos como atletas com 

elevado percentual de massa magra poderiam ter elevados valores de IMC, sendo 

assim classificados com sobrepeso ou obesidade. Além disso, a relação entre o IMC e a 

porcentagem de gordura corporal não é linear, dando a impressão de que alguns 

indivíduos com IMC consideravelmente diferentes tenham percentagens de gordura 

corporais próximas ou até idênticas (ROTHMAN, 2008).  

Outro problema é que a correspondência entre IMC e gordura corporal difere 

entre homens e mulheres. Isto porque, um homem e uma mulher podem ter a mesma 

altura e peso e então possuírem escores de IMC idênticos, mas a mulher, 

provavelmente, terá uma porcentagem de gordura corporal maior (ROTHMAN, 2008). 

Recentemente, descreveu-se uma nova entidade nomeada Obesidade com Peso 

Normal (OPN) (MARQUES-VIDAL et al., 2008), sendo esta definida como um IMC na 
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faixa de normalidade (menor ou igual a 24,9 Kg/m2, segundo a WHO) associado com 

um aumento de gordura corporal (DE LORENZO et al., 2006 apud MARQUES-VIDAL et 

al., 2008), podendo ocasionar danos no perfil lipídico e inflamatório (DE LORENZO et 

al., 2007 apud MARQUES-VIDAL et al., 2008). 

Assim, recomenda-se que durante o uso do IMC três questões devem ser 

consideradas: 1. erros originários do fato de que o IMC é uma medida indireta de 

obesidade, 2. erros nos dados de peso e estatura relatados e 3. pobre sensibilidade e 

especificidade do IMC; a fim de se evitar possíveis classificações equivocadas do 

estado nutricional (ROTHMAN, 2008). 

 

2.6 Novas Propostas de Índices de Adiposidade 

 Tendo em vista a epidemia atual da obesidade e todo este embasamento com 

relação aos métodos para possibilitar o seu diagnóstico, alguns pesquisadores estão 

buscando aprimorar os índices de adiposidade, visto que estes são ferramentas fáceis 

e de baixo custo que podem propiciar o diagnóstico de obesidade mais precocemente.  

Mialich et al. (2011) buscaram desenvolver um novo IMC ajustado pela massa 

gorda capaz de suprir estas limitações já descritas do IMC tradicional. Este novo índice 

utiliza as variáveis: peso (Kg), estatura (m) e massa gorda (%) em seu cálculo e pode 

ser aplicado para indivíduos adultos, de ambos os gêneros e da população brasileira, 

sendo: [[[[ (3 Peso + 4 Massa Gorda) / Estatura]]]] e a massa gorda obtida por impedância 

bioelétrica. Estudos iniciais com amostras de 100 indivíduos já demonstraram a 

superioridade diagnóstica deste novo índice em detectar os indivíduos que são obesos, 

segundo a porcentagem de gordura corporal, e que estariam sendo classificados como 

eutróficos ou apenas sobrepesos de acordo com o IMC tradicional (MIALICH et al., 

2011). 

Bergman et al. (2011) no mesmo ano também propuseram um novo índice de 

adiposidade para indivíduos adultos da etnia mexicano-americana. Estes autores 

estudaram 1733 indivíduos mexicano-americanos para o desenvolvimento do novo 

índice (Body Adiposity Index), o qual consiste em: BAI = [[[[ (Circunferência do quadril) 

/ ((Estatura)1,5) – 18]]]]. Para a validação deste estudo, os pesquisadores utilizaram 
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dados de 223 indivíduos adultos com descendência afro-americana (BERGMAN et al., 

2011). 

Assim, nota-se esta tendência atual de se desenvolver ou aprimorar índices 

previamente descritos na literatura, sendo que estes estudos devem além de buscar a 

validação destes novos índices para populações específicas também propor 

comparações entre as capacidades diagnósticas destas novas ferramentas para o 

diagnóstico e classificação da obesidade. 

 

2.7 Novos Pontos de Corte do IMC  

Algumas evidências recentes sugerem que a relação entre o aumento do IMC e a 

porcentagem de gordura corporal também difere entre vários grupos étnicos 

(NORGAN, 1994 apud BOZKIRLI et al., 2007; DEURENBERG et al., 2002 apud BOZKIRLI 

et al., 2007). Alguns exemplos para esta situação são asiáticos, negros e polinésios 

(PENTICE; JEBBS, 2001 apud BOZKIRLI et al., 2007), pois se sabe que asiáticos possuem 

uma elevação de gordura corporal em menores valores de IMC quando comparado com 

caucasianos. Um comitê formado por Regional Office for the Western Pacific, WHO, 

International Association for the Study of Obesity (IASO) e International Obesity Task 

Force (IOTF) considerou esta questão e propôs novos valores de ponto de corte do IMC 

para adultos asiáticos, sugerindo faixas de normalidade entre 18,5 – 22,9 Kg/m2 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000). 

Tendo em vista estas considerações, vários trabalhos, inclusive este presente 

estudo, vem propondo novos pontos de corte de IMC tradicional para a classificação de 

sobrepeso e obesidade de maneira a contemplar um maior número de indivíduos 

classificados como eutróficos pelo IMC, mas que na realidade são sobrepesos ou obeso 

considerando a porcentagem de gordura, possibilitando uma intervenção clínica mais 

precoce e consequentemente redução nos gastos de saúde (FRANKENFIELD et al., 

2001; BOZKIRLI et al., 2007; ROMERO-CORRAL et al., 2008; LAUGHTON et al., 2009). 

Portanto, além de propor um aprimoramento no IMC, por ser este o índice, 

tradicionalmente, utilizado no diagnóstico da obesidade, este estudo, também buscou 

sugerir novos pontos de corte para o IMC para a classificação de obesidade nesta 

amostra avaliada, seguindo esta tendência já descrita por outros autores na literatura. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Validar o Índice de Massa Corporal ajustado pela massa gorda obtida por 

impedância bioelétrica em indivíduos de ambos os gêneros (Mialich et al., 2011). 

 

3.2 Objetivos Específicos 

� Propor novas faixas de classificações do estado nutricional embasado no IMC 

ajustado. 

� Realizar o diagnóstico nutricional da população de estudantes universitários 

da Universidade de São Paulo (USP) no Campus de Ribeirão Preto. 

� Avaliar o desempenho do IMC ajustado na população de estudo. 

� Comparar os dados obtidos através do IMC ajustado com os do IMC 

tradicional com relação à classificação do estado nutricional. 

� Propor novos valores de IMC para classificação de obesidade em uma 

amostra da população brasileira. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento do estudo  

Foi realizado um estudo transversal, com 501 estudantes universitários que 

estavam devidamente matriculados em cursos de graduação da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

(EERP) e da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP), da 

Universidade de São Paulo (USP), com Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da FMRP-USP (ANEXOS 1 e 2). 

O levantamento de dados teve duração aproximada de sete meses e ocorreu 

entre os períodos de 10/08/2010 à 29/11/2010 e 21/03/2011 à 21/06/2011, 

excluindo-se o período de férias escolares da população de estudo, ou seja, dos 

estudantes universitários. 

A participação dos alunos foi voluntária, e estes poderiam estar matriculados 

em cursos no período integral, matutino, vespertino ou noturno. 

Os indivíduos foram avaliados somente 1 vez no estudo e por um grupo de 

examinadores treinados. Todos os valores obtidos na avaliação antropométrica e de 

composição corporal foram armazenados em bancos de dados e ao final da coleta, 

estes resultados foram analisados por programas específicos de estatística. 

 

 4.2 Participantes  

 O estudo foi realizado em indivíduos de ambos os gêneros, saudáveis, sendo 

adolescentes de 17 anos a 19 anos 11 meses e 29 dias e adultos a partir dos 20 anos 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995), que estavam matriculados em cursos de 

graduação da Universidade de São Paulo (USP). 

A escolha dos cursos foi realizada de maneira aleatória e por conveniência e 

todos os alunos de uma classe foram convidados a participar.  

Após aceitação e assinatura do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE B) foram coletadas informações através de questionário próprio 

desenvolvido pelos pesquisadores para este estudo, tais como: idade, cor, gênero, 

naturalidade, estado civil, prática de atividade física (tipo, freqüência e duração 

da atividade) etilismo e tabagismo, curso em que está matriculado, semestre e ano 
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que está cursando, vínculo empregatício, situação de moradia em Ribeirão Preto - 

SP (reside em casa com a família, sozinho ou com outros estudantes), tipo de 

alimentação predominante enquanto está no Campus da USP (restaurante central, 

lanchonete, restaurante self-service, etc), história de evolução ponderal desde o 

início do Ensino Superior nesta instituição, etc. (APÊNDICE C). 

Dentre os critérios de exclusão foram considerados indivíduos com 

incapacidade de deambular, amputação, ou presença de objetos metálicos no 

corpo, devido dificuldade de realização das medidas ou interferência nos 

resultados da impedância bioelétrica. 

 

4.3 Coleta de dados  

A coleta de dados ocorreu em duas etapas, conforme descrito abaixo: 

  

 4.3.1 Convite 

 Foi realizado um contato prévio com os estudantes universitários com o 

propósito de apresentar-lhes o estudo, esclarecer objetivos e a metodologia a ser 

aplicada. Esta conversa inicial ocorria antes do início de alguma disciplina, na 

mesma sala de aula em que os alunos se encontravam e sempre com a autorização 

prévia do docente responsável por ministrar a disciplina.  

Após a concordância dos mesmos em participar desta pesquisa era agendada 

uma data, em comum acordo, para a posterior coleta de dados; assim como eram 

explicados também todos os requisitos que deveriam ser obedecidos para a 

realização do teste de impedância bioelétrica, como: estar, no mínimo, há 5 horas 

em jejum; não ter praticado atividade física vigorosa nas últimas 12 horas; estar 

vestindo roupas leves; urinar 30 minutos antes do início e que se abstenham do 

consumo de bebidas alcoólicas ou que contenham cafeína até 24 horas antes deste 

exame.  

Além disso, os alunos forneciam um email de contato que todos os alunos da 

turma tinham acesso, sendo que nas vésperas da coleta de dados agendada, eles 

recebiam um email do pesquisador responsável reforçando os objetivos e 

metodologias deste estudo, assim como os pré-requisitos para realização da 

impedância bioelétrica e um lembrete sobre a data, local e horário de 

agendamento da coleta. 



34 

                                                                                                                            

                                                                                                                Casuística e Métodos 

 

 

 

4.3.2 Coleta 

Na data e local previamente agendados, foi, inicialmente, apresentado aos 

alunos, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B) e após 

aceitação e assinatura os estudantes eram submetidos à aferição de peso, estatura 

e a avaliação de composição corporal através do equipamento de impedância 

bioelétrica. Todos os equipamentos eram portáteis e foram transportados para o 

local agendado para avaliação. 

Antes de se iniciar a realização destas medidas foram removidos todos os 

possíveis adornos metálicos e as medidas, e os testes se iniciaram após 10 minutos 

de repouso na posição supina em uma sala com ar condicionado com a temperatura 

constante de 20 °C. Durante o exame, os avaliadores tiveram cautela também para 

que os indivíduos não tocassem em nenhum componente metálico e que a parte 

interna das coxas não esteja em contato (MARQUES-VIDAL et al., 2008). 

As medidas obtidas foram anotadas em uma planilha desenvolvida pelo 

pesquisador especificamente para este estudo (APÊNDICE A). Além disso, foram 

coletadas algumas informações referentes ao padrão alimentar dos alunos através 

da aplicação de um questionário desenvolvido pelos pesquisadores (APÊNDICE C), e 

também referente à prática de atividade física através da utilização do 

questionário IPAQ (International Physical Activity Questionaire) proposto em 1998 

pela Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998) (ANEXO 

C). 

Após o término da coleta, todos os indivíduos puderam ter acesso aos seus 

respectivos resultados sobre a avaliação da composição corporal além de 

explicações do pesquisador responsável referente a estes resultados quando 

houvesse algum tipo de questionamento. 

 

4.4 Métodos 

4.4.1 Peso corporal  

 O peso corporal (Kg) foi aferido segundo descrito por Heymsfield (1990), em 

balança eletrônica BC-558 Ironman Segmental Body Composition Monitor (Tanita 

Corp., Tokyo, Japan), com capacidade máxima de 150 Kg e precisão de 0,01 Kg. 

Esta medida foi realizada, após, no mínimo, 5 horas de jejum, seguido de 
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esvaziamento da bexiga e estando os indivíduos descalços e com as vestimentas 

leves. 

 

4.4.2 Estatura 

Para a aferição da estatura, foi utilizada uma fita métrica plástica, a qual 

foi afixada na parede sem rodapé, e a estatura medida com os estudantes em 

posição ortostática, com pescoço e cabeça alinhados, descalços com auxílio de 

esquadro de madeira. A aferição da estatura (m) foi realizada em duplicata, 

permitindo a variação máxima de 0.5 cm entre as 2 medidas, sendo calculada a 

médias dos valores (ACUÑA; CRUZ, 2004). 

 

4.4.3 Impedância Bioelétrica  

A avaliação de composição corporal foi realizada utilizando o equipamento 

de impedância bioelétrica tetrapolar, com frequência simples (800 µA e 50 Khz), 

BC-558 Ironman Segmental Body Composition Monitor (Tanita Corp., Tokyo, Japan). 

Para a realização deste exame, os indivíduos foram orientados a estar 

vestindo roupas leves, sem meias e certificados de que os calcanhares estejam 

corretamente alinhados com os eletrodos da plataforma de medição. Em seguida, 

os indivíduos seguravam nas mãos manetes retráteis com eletrodos que atuavam 

em conjunto com os eletrodos dos pés formando um ângulo de 90°C, entre a base 

do eletrodo e a haste que o conecta ao equipamento. As mãos estavam paralelas ao 

corpo e os indivíduos não poderiam se mexer até que a medição fosse concluída. A 

partir destes eletrodos, eram emitidos sinais elétricos, os quais percorriam o corpo. 

Estes sinais atravessavam os fluídos dos músculos e dos demais tecidos corporais, 

encontrando maior resistência (impedância) ao atravessar os tecidos gordurosos, 

pois estes contêm pouco fluidos. Após esta medição, com duração aproximada de 

30 segundos, o visor apresentava automaticamente o resultado final da avaliação 

de composição corporal. 

Estas medidas obtidas foram anotadas em uma planilha desenvolvida pelo 

pesquisador especificamente para este estudo (APÊNDICE A). Após o término da 

coleta, todos os indivíduos puderam ter acesso aos seus respectivos resultados 

sobre a avaliação da composição corporal além de explicações do pesquisador 
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responsável referente a estes resultados quando houvesse algum tipo de 

questionamento. 

 

4.5 Análise Estatística 

Para as análises de validação do novo índice corrigido pela massa gorda 

foram ajustados modelos de regressão tendo o “novo IMC ajustado” como variável 

independente e o “IMC tradicional” como variável dependente, sendo que o 

coeficiente de determinação (R2) foi utilizado como uma medida da capacidade 

preditora do “novo IMC ajustado” perante o “IMC tradicional” (DRAPER; 

SMITH,1998). Para uma análise qualitativa, foi definido que a relação era: (1) muito 

fraca se R2 < 0,04; (2) fraca se 0,04 ≤ R2 < 0,16; (3) moderada se 0,16 ≤ R2 < 0,49; 

(4) elevada se 0,49 ≤ R2 < 0,81; (5) muito elevada se 0,81 ≤ R2 ≤ 1,0 (MORAIS et al., 

2011).  

Para o desenvolvimento das faixas de classificação do estado nutricional para 

este novo IMC ajustado a fim de que ele pudesse ser adotado na prática clínica 

foram utilizadas as faixas de classificações do IMC tradicional, sendo: < 18,5 Kg/m2 

(subnutrição), 18,5 - 24,9 Kg/m2 (eutrofia), 25,0-29,9 Kg/m2 (sobrepeso) e > 30,0 

Kg/m2 (obesidade). Estes pontos de corte utilizados para as faixas de classificação 

foram associados aos dados de massa gorda (%), considerando-se 25% e 35% (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2000), para homens e mulheres, respectivamente, a fim 

de que fossem desenvolvidas faixas de classificação para o IMC ajustado que fossem 

correspondentes as do IMC tradicional com o propósito de facilitar sua utilização na 

rotina clínica. Deste modo, ao assumir esta nova classificação, um indivíduo 

considerado eutrófico, de acordo com o IMC tradicional, deverá também se 

encaixar numa faixa de normalidade para o IMC ajustado, assim como para a massa 

gorda.  

Para as análises quanto ao desempenho diagnóstico deste novo IMC ajustado 

em comparação ao IMC tradicional, foram calculados sensibilidade, especificidade, 

valores preditivos com seus respectivos IC95% e construção de curvas ROC (Receiver 

Operating Characteristic) para detecção de áreas sob a curva, considerando tanto o 

IMC tradicional como o IMC ajustado, para todos os indivíduos e separados entre os 

gêneros (AKOBENG, 2007). 
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Para a definição dos novos pontos de corte do IMC para a classificação de 

obesidade nesta população foi utilizada a análise de regressão linear simples. 

Os resultados foram expressos em média e desvio-padrão, sendo que para as 

comparações entre duas médias foi utilizado o teste t Student, enquanto que para 

as análises entre três médias ou mais, foi utilizado o método da Análise de 

Variância, mais conhecida como ANOVA. As análises estatísticas utilizaram o 

programa SAS versão 9, sendo p < 0,05 aceito como significância estatística.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização Antropométrica e de Composição Corporal da Amostra. 

 

A amostra era composta por 27,0% de homens e 73,0% de mulheres, destes 

84,7% eram brancos, 10,1% pardos, 3,8% amarelos e 1,4% negros. As médias de 

idade foram 20,4 ± 2,8 anos para todos os indivíduos, 20,8 ± 3,2 anos para homens 

e 20,3 ± 2,7 anos para mulheres, não havendo diferenças estatísticas entre eles.  

As variáveis peso, estatura e IMC foram significativamente maiores nos 

homens, sendo: 71,7 Kg ± 18,5 e 64,6 Kg ± 16,0; 169,6 cm ± 8,4 157,2 cm ± 5,8; 

24,4 Kg/m2 ± 3,8 e 21,7 Kg/m2 ± 3,0, para homens e mulheres, respectivamente.  

Com relação aos demais dados de composição corporal, os homens 

apresentaram valores significativamente superiores ao das mulheres para as 

variáveis (MLG total, MLG em braços, pernas e tronco, água corporal total e taxa 

metabólica basal), enquanto que para as variáveis MG total, MG em braços, pernas 

e tronco as mulheres apresentaram valores mais elevados, conforme verificado na 

Tabela 1.  

Quando estas variáveis antropométricas e de composição corporal (idade, 

peso, estatura, IMC, MLG, MG e ACT) são analisadas separadamente entre os 

diferentes cursos de graduação (Medicina, Nutrição, Fonoaudiologia, Fisioterapia, 

Terapia Ocupacional, Informática Biomédica, Educação Física e Enfermagem) são 

verificadas as seguintes correlações descritas na Tabela 2: 

� Idade →→→→ não houve diferença estatisticamente significativa entre os cursos 

de graduação. 

� Peso →→→→ foi encontrado diferenças estatísticas significantes entre:  

o Medicina versus: Nutrição (p<0,001), Fonoaudiologia (p<0,001), 

Fisioterapia (p<0,01), Terapia Ocupacional (p<0,001) e Enfermagem 

(p<0,05). 

o Nutrição versus: Informática Biomédica (p<0,001) e Educação Física 

(p<0,001). 

o Fonoaudiologia versus Informática Biomédica (p<0,01) e Educação 

Física (p<0,001). 
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o Fisioterapia versus: Informática Biomédica (p<0,01) e Educação Física 

(p<0,001). 

o Terapia Ocupacional versus: Informática Biomédica (p<0,001) e 

Educação Física (p<0,001). 

o Informática Biomédica versus Enfermagem (p<0,05). 

o Educação Física versus Enfermagem (p<0,001). 

As demais comparações entre os cursos, considerando esta variável peso, 

apresentaram correlações não significativas (p>0,05).  

� Estatura →→→→ foi encontrada diferenças estatísticas significantes entre:  

o Medicina versus: Nutrição (p<0,01), Fonoaudiologia (p<0,001), 

Fisioterapia (p<0,001), Terapia Ocupacional (p<0,001) e Enfermagem 

(p<0,001). 

o Nutrição versus: Terapia Ocupacional (p<0,05), Informática Biomédica 

(p< 0,001) e Educação Física (p<0,001). 

o Fonoaudiologia versus: Informática Biomédica (p<0,001) e Educação 

Física (p<0,001).  

o Fisioterapia versus: Informática Biomédica (p<0,001) e Educação 

Física (p<0,001). 

o Terapia Ocupacional versus Informática Biomédica (p<0,001) e 

Educação Física (p<0,001). 

o Informática Biomédica versus Enfermagem (p<0,001). 

o Educação Física versus Enfermagem (p<0,001). 

As demais comparações entre os cursos, considerando esta variável estatura, 

apresentaram correlações não significativas (p>0,05). 

� Índice de Massa Corporal (IMC) →→→→ foi encontrado diferenças estatísticas 

significantes entre: 

o Medicina versus Nutrição (p<0,05). 

o Nutrição versus Educação Física (p<0,001). 

o Terapia Ocupacional versus Educação Física (p<0,05). 

As demais comparações entre os cursos, considerando esta variável IMC, 

apresentaram correlações não significativas (p>0,05). 
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� Massa Livre de Gordura (MLG) →→→→ foi encontrada diferenças estatísticas 

significantes entre:  

o Medicina versus: Nutrição (p<0,001), Fonoaudiologia (p<0,001), 

Fisioterapia (p<0,001), Terapia Ocupacional (p<0,001) e Enfermagem 

(p<0,001). 

o Nutrição versus: Informática Biomédica (p<0,001) e Educação Física 

(p<0,001). 

o Fonoaudiologia versus: Informática Biomédica (p<0,001) e Educação 

Física (p<0,001). 

o Fisioterapia versus: Informática Biomédica (p<0,001) e Educação 

Física (p<0,001). 

o Terapia Ocupacional versus: Informática Biomédica (p<0,001) e 

Educação Física (p<0,001). 

o Informática Biomédica versus Enfermagem (p<0,001). 

o Educação Física versus Enfermagem (p<0,001). 

As demais comparações entre os cursos, considerando esta variável MLG, 

apresentaram correlações não significativas (p>0,05). 

� Massa Gorda (MG) →→→→ foi encontrada diferenças estatísticas significantes 

entre:  

o Medicina versus: Nutrição (p<0,01), Fonoaudiologia (p<0,001), 

Fisioterapia (p<0,01), Terapia Ocupacional (p<0,05) e Enfermagem 

(p<0,001). 

o Fonoaudiologia versus Informática Biomédica (p<0,001). 

o Informática Biomédica versus Enfermagem (p<0,001). 

o Educação Física versus Enfermagem (p<0,05). 

As demais comparações entre os cursos, considerando esta variável MG, 

apresentaram correlações não significativas (p>0,05). 

� Água Corporal Total (ACT) →→→→ foi encontrada diferenças estatísticas 

significantes entre:  

o Medicina versus: Fonoaudiologia (p<0,001) e Enfermagem (p<0,001). 

o Fonoaudiologia versus Informática Biomédica (p<0,01). 

o Informática Biomédica versus Enfermagem (p<0,001). 
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o Educação Física versus Enfermagem (p<0,05). 

As demais comparações entre os cursos, considerando esta variável ACT, 

apresentaram correlações não significativas (p>0,05). 

 Na Figura 3 é possível visualizar a distribuição dos indivíduos de acordo com 

as faixas de classificação do IMC sugerida pela WHO (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2000) separados por gênero, e nota-se uma pequena porcentagem 

de estudantes na faixa de subnutrição (IMC <18,5 Kg/m2), sendo esta mais elevada 

para mulheres (12%) em relação aos homens (4,44%).  

Para ambos os gêneros, a maioria dos indivíduos se encontram na faixa de 

eutrofia (IMC entre 18,5 a 24,9 Kg/m2), sendo 57,7% e 74%, para homens e 

mulheres, respectivamente. Considerando os valores de IMC que caracterizam o 

excesso de peso, verifica-se que 29,6% dos homens e 12,3% das mulheres se 

encontram na faixa de sobrepeso (IMC 30,0 e 34,9 Kg/m2), enquanto uma minoria 

está na faixa de Obesidade grau I (IMC entre 30,0 e 34,9 Kg/m2), sendo 6,67% e 

1,37% e Obesidade grau II (IMC entre 35,0 e 39,9 Kg/m2), 1,48% e 0,27%, para 

homens e mulheres, respectivamente. 
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Tabela 1: Descrição das características antropométricas e composição corporal de 

todos os indivíduos e separados por gêneros, masculino e feminino. 

 

 TODOS 

(n = 501) 

MASCULINO 

(n = 135) 

FEMININO 

(n = 366) 

p valor* 

Idade (anos) 20,4±2,8 20,8±3,2 20,3±2,7 0,0813 

Peso (Kg) 63,0±13,5 76,9±13,6 57,8±9,2 < 0,0001 

Estatura (m) 166,9±9,0 177,3±6,7 163,1±6,3 < 0,0001 

IMC (Kg/m2) 22,4±3,4 24,4±3,8 21,7±3,0 < 0,0001 

MLG total (Kg)  45,3±10,3 60,0±7,7 39,8±3,8 < 0,0001 

MLG braço esquerdo 

(Kg) 

2,2±0,7 3,3±0,6 1,9±0,2 < 0,0001 

MLG braço direito (Kg) 2,3±0,7 3,3±0,6 1,9±0,2 < 0,0001 

MLG perna direita (Kg) 7,9±1,9 10,7±1,5 6,9±0,7 < 0,0001 

MLG perna esquerda 

(Kg) 

7,7±1,8 10,3±1,4 6,7±0,6 < 0,0001 

MLG tronco (Kg) 25,1±5,3 32,3±4,8 22,5±2,2 < 0,0001 

MG total (%)  24,0±7,5 17,0±6,2 26,6±6,2 < 0,0001 

MG braço esquerdo (%) 26,4±7,7 19,7±6,3 28,9±6,6 < 0,0001 

MG braço direito (%) 25,0±7,8 18,3±5,8 27,5±6,9 < 0,0001 

MG perna direita (%) 26,9±8,5 15,0±5,5 31,3±4,3 < 0,0001 

MG perna esquerda (%) 27,2±8,2 16,0±5,5 31,3±4,4 < 0,0001 

MG tronco (%) 21,6±8,2 17,5±7,4 23,0±8,1 < 0,0001 

ACT (%) 55,8±5,2 59,9±5,3 54,3±4,4 < 0,0001 

TMB (Kcal) 1477,3±298,99 1892,2±247,1 1324,2±113,4 < 0,0001 

* MLG = Massa livre de gordura, MG = massa gorda, ACT = água corporal total, TBM = taxa metabólica basal. 

p valor calculado através do teste t Student e considerando as diferenças entre masculino e feminino. 
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Tabela 2: Características antropométricas e de composição corporal dos indivíduos separados por curso. 

 Medicina 

(n = 62) 

Nutrição 

(n = 98) 

Fonoaudiologia 

(n = 44) 

Fisioterapia 

(n = 75) 

Terapia 

Ocupacional 

(n = 27) 

Informática 

Biomédica   

(n = 43) 

Educação     

Física       

(n = 59) 

Enfermagem  

(n = 93) 

Gênero (F/M) 24/38 86/12 42/2 65/10 26/1 15/28 26/33 82/11 

Idade (anos) 20,7±2,1a 20,1±1,9a 19,8±2,0a 20,5±2,1a 20,7±6,3a 19,9±2,4a 20,7±4,1a 20,9±2,7a 

Peso (Kg) 68,7±17,3a 59,6±10,5b 58,4±8,4b 60,0±11,7b 54,3±6,9b 69,3±16,4a 71,1±12,7a 61,6±12,8b 

Estatura (cm) 171,3±9,7a 166,3±7,2b 162,9±6,2b,c 163,9±8,3b,c 160,3±5,9c 173,3±9,2a 172,1±9,4a 164,5±8,0b,c 

IMC (Kg/m2) 23,2±4,1a,c 21,5±2,9b 21,9±2,4a,b,c 22,2±3,2a,b,c 21,2±2,7a,b 22,9±4,1a,b,c 23,9±2,8a,c 22,7±4,0a,b,c 

Massa livre de gordura 

(Kg)  
52,0±12,1a 43,0±8,1b 40,1±4,9b 42,7±8,4b 38,0±2,4b 52,5±12,9a 52,2±10,9a 42,2±7,7b 

Massa gorda (%)  19,8±7,3a 24,2±6,6b,c,d 27,1±6,4c,d 24,3±6,3b,c,d 25,6±6,3b,c,d 20,4±7,6a,b 22,8±7,5a,b,c 26,8±8,4d 

Água corporal total (%) 58,2±5,4a 55,9±4,7a,b 53,9±4,5b,c 55,8±4,4a,c,d 55,0±4,8a,c,e 58,2±5,6a 56,5±5,6a,c 53,9±5,5b,d,e 

Letras diferentes na mesma linha indicam p<0,05. 
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Figura 3: Classificação dos indivíduos de acordo com os valores de índice de massa 

corporal, separados por gênero. 
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5.2 Caracterização Sócio-Demográfica da Amostra. 

 

Com relação às características demográficas dos estudantes avaliados separados 

de acordo com o curso de graduação é possível constatar que, em todos os cursos, os 

estudantes eram predominantemente da raça/etnia brancos (valores entre 78,4% a 

90,5%), seguidos de pardos (valores de 5,4% a 13,9%), amarelos (valores de 1,6% a 6,1) 

e, por fim, negros (valores de 1,6% a 3,7%). Já com relação ao estado civil, a grande 

maioria dos indivíduos era solteiros, com exceção para Fonoaudiologia (4,5%), 

Educação Física (5,0%) e Enfermagem (1,0%) que relataram serem casados. 

As coletas de dados foram realizadas conforme conveniência na carga horária 

dos estudantes e por conta disso, a grande maioria estava cursando do primeiro ao 

terceiro ano de seus cursos de graduação, uma vez que nos últimos anos a carga 

horária de estágios curriculares acabava dificultando a realização das coletas. Neste 

sentido, os alunos estavam distribuídos em: 51,6%, 41,8%, 63,6%, 30,6%, 77,7%, 51,1%, 

32,2% e 30,1% cursando o primeiro ano; 37,0%, 17,3%, 20,4%, 24,0%, 14,8%, 37,2%, 

38,9% e 20,4% cursando o segundo ano; 6,4%, 20,4%, 15,9%, 12,0%, 7,4%, 2,3%, 28,8%, 

41,9% cursando o terceiro ano; para Medicina, Nutrição Fonoaudiologia, Fisioterapia, 

Terapia Ocupacional, Informática Biomédica, Educação Física e Enfermagem, 

respectivamente. Enquanto, 4,8%, 20,4%, 33,3%, 6,9% e 6,4% cursavam o quarto ano 

em Medicina, Nutrição, Fisioterapia, Informática Biomédica e Enfermagem, 

respectivamente. Somente 2,3% dos alunos avaliados pertenciam ao quinto ano do 

curso de Informática Biomédica. 

Ao se analisar a variável tabagismo, nota-se que a grande maioria dos indivíduos 

relatou não ser tabagista, sendo: 95,1%, 97,9%, 100%, 97,3%, 96,2%, 88,3%, 96,6%, 

95,6%, para Medicina, Nutrição Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 

Informática Biomédica, Educação Física e Enfermagem, respectivamente. Entretanto o 

mesmo não foi verificado quando analisado o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, pois 

somente 43,5%, 30,6%, 40,9%, 36,0%, 29,6%, 20,9%, 28,8%, 36,5% dos alunos avaliados 

nos cursos de Medicina, Nutrição Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
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Informática Biomédica, Educação Física e Enfermagem, respectivamente, referiram 

não serem etilistas. 

De acordo com o questionamento sobre a variável vínculo empregatício, a 

grande maioria dos alunos relatou não possuir qualquer vínculo, sendo: 93,5%, 83,6%, 

77,2%, 57,3%, 74,0%, 72,0%, 55,9% e 48,3% para Medicina, Nutrição Fonoaudiologia, 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Informática Biomédica, Educação Física e 

Enfermagem, respectivamente. E uma parcela menor dos indivíduos, 3,2%, 14,2%, 

20,4%, 37,3%, 25,9%, 23,2% 20,3% e 45,1% para Medicina, Nutrição Fonoaudiologia, 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Informática Biomédica, Educação Física e 

Enfermagem, respectivamente, referiam possuir algum outro tipo de atividade que 

não caracterizasse vínculo empregatício, como bolsa de iniciação científica, trabalho 

voluntário, etc. 

Quando questionados sobre a situação de moradia enquanto cursavam o curso 

superior, a maior parcela dos indivíduos referiu morar com outros estudantes, sendo 

50,0%, 57,1%, 56,8%, 66,6%, 59,2%, 53,4% e 55,9% para Medicina, Nutrição 

Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Informática Biomédica e 

Enfermagem, respectivamente. Com exceção do curso de Educação Física, o qual 

apresentou uma parcela maior de estudantes que relataram morar com a família 

(49,1%) ao invés de com outros estudantes (44,0%). No curso de Medicina foram 

verificadas as porcentagens mais elevadas de alunos morando sozinhos (22,5%) em 

comparação com os demais cursos (7,1%, 4,5%, 4,0%, 14,8%, 9,3%, 3,3%, 7,5%, para 

Nutrição, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Informática Biomédica, 

Educação Física e Enfermagem, respectivamente). Porcentagens menores de 

indivíduos referiram morar com algum outro familiar, assim como, com namorado (a) 

ou esposo (a). 

A descrição detalhada de todos estes dados pode ser verificada na Tabela3.
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Tabela 3: Características demográficas dos estudantes da Universidade de São Paulo separados por cursos. 

 Medicina 

(n = 62) 

Nutrição 

(n = 98) 

Fonoaudiologia 

(n = 44) 

Fisioterapia 

(n = 75) 

Terapia 

Ocupacional 

(n = 27) 

Informática 

Biomédica   

(n = 43) 

Educação     

Física          

(n = 59) 

Enfermagem  

(n = 93) 

 %      n %       n     %       n %       n %        n %       n %       n %       n 

Etnia/Raça         

Branco 83,8   52 87,7   86 84,0     37 90,5    67 85,1     23 81,3     35 84,7     50 78,4     73 

Pardo 9,6     6 6,1      6 13,6      6 5,4      4   7,4       2 16,2      7 11,8       7 13,9     13 

Amarelo  4,8     3 6,1      6 - 4,0      3   3,7       1   2,3      1   1,6       1   4,3      4 

Negro  1,6      1 -   2,2        1 -   3,7       1 -   1,6        1   3,2      3 

Estado Civil         

Solteiro  100    62 100    98   95,4     42 100     75    100     27 100     43    94,9     56   98,9     92 

Casado  - -     4,5       2 - - -       5,0      3     1,0      1 

Ano Escolar         

Primeiro 51,6   32 41,8   41 63,6     28 30,6    23 77,7     21 51,1    22 32,2    19 30,1    28 

Segundo  37,0   23 17,3   17 20,4       9 24,0    18 14,8      4 37,2    16 38,9     23 20,4    19 

Terceiro 6,4     4 20,4   20 15,9      7 12,0     9  7,4       2   2,3     1 28,8     17  41,9   39 

Quarto  4,8     3 20,4   20 - 33,3    25 -   6,9     3 -    6,4     6 

Quinto  - - - - -   2,3     1 - - 

Tabagismo         

Sim 4,8      3 2,0      2 0 2,7       2 3,7        1 11,6     5 3,3      2 4,3      4 

Não  95,1   59 97,9   96 100     44 97,3   73 96,2     26 88,3    38 96,6    57 95,6    89 

Etilismo         
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Sim  56,4    35 69,3   68 59,0    26 64,0    48 70,3   19 79,0    34 71,1    42 63,4    59 

Não  43,5    27 30,6   30 40,9    18 36,0    27 29,6    8 20,9     9 28,8    17 36,5    34 

Vínculo Empregatício         

Sim   3,2     2  2,0     2  2,2     1  5,3     4 - 4,6      2 23,7    14  6,4     6 

Não  93,5   58 83,6   82 77,2    34 57,3    43 74,0   20 72,0     31 55,9    33 48,3    45 

Outros  3,2     2 14,2   14 20,4    9 37,3     28 25,9    7 23,2     10 20,3    12 45,1    42 

Moradia         

Outros estudantes  50,0    31 57,1   56 56,8    25 66,6    50 59,2    16 53,4    23 44,0    26 55,9    52 

Família  20,9    13 30,6   30 31,8    14 22,6    17 22,2     6 34,8    15 49,1    29 29,0    27 

Sozinho  22,5    14   7,1     7   4,5     2   4,0     3 14,8     4   9,3     4 3 ,3      2  7,5     7 

Outros familiares   4,8     3   3,0     3   2,2     1   5,3     4   3,7     1   2,3      1  1,6      1   5,3     5 

Namorado (a) ou 
esposo (a) 

  1,6     1   2,0     2   4,5     2 1,33     1 - -  1,6      1   2,1     2 
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5.3 Caracterização do Padrão de Atividade Física e Evolução Ponderal da 

Amostra. 

 

 O padrão de atividade física dos indivíduos analisados neste estudo foi avaliado 

através do questionário IPAQ (ANEXO C), o qual os classifica em sedentários, 

irregularmente ativo, ativo e muito ativo, conforme verificado na Figura 4. 

 A partir deste instrumento, foi possível observar uma parcela significativa dos 

indivíduos classificados como sedentários, sendo: 19,3%, 4,0%, 11,3% 14,8%, 6,9%, 

21,5% para Medicina, Nutrição, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Informática 

Biomédica e Enfermagem, respectivamente. Vale destacar que os cursos de 

Fisioterapia (2,6%) e Educação Física (1,6%) foram os que apresentaram menores 

valores de sedentarismo entre seus estudantes. 

 A grande maioria dos indivíduos está classificada entre irregularmente ativos 

(33,8%, 40,8%, 50,0%, 41,3%, 59,2%, 46,5%, 13,5% e 40,8%) e ativos (30,6%, 46,9%, 

36,3%, 49,3%, 22,2%, 37,2%, 67,7%, 33,3%), para Medicina, Nutrição Fonoaudiologia, 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Informática Biomédica, Educação Física e 

Enfermagem, respectivamente.  

 De uma maneira geral, os cursos apresentaram pequenas porcentagens de 

estudantes classificados como muito ativos, sendo 8,1%, 2,2%, 6,6%, 3,7%, 9,3% e 4,3% 

para Nutrição, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Informática 

Biomédica e Enfermagem. As exceções para este item estão nos cursos de Medicina 

(16,1%) e Educação Física (15,2%). 

 Com exceção do curso de Medicina, todos os demais cursos apresentaram 

valores mais elevados referentes ao ganho de peso após o ingresso na universidade 

(41,8%, 59,0%, 54,6%, 51,8%, 39,5%, 50,8%) em comparação à perda de peso (29,5%, 

9,0%, 16,0%, 29,6%, 20,9%, 15,2%, 22,5%) e manutenção de peso (28,5%, 31,8%, 29,3%, 

18,5%, 39,5%, 33,8%, 21,5%) para Nutrição, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Informática Biomédica, Educação Física e Enfermagem, 

respectivamente. Já no curso de Medicina, os valores encontrados foram 33,8%, 24,1% 
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e 41,9% para ganho, peso e manutenção de peso, respectivamente, conforme 

constatado na Figura 5. 

 Considerando os valores quantitativos referentes ao ganho e perda de peso dos 

indivíduos após o ingresso na universidade, observam-se as seguintes diferenças 

estatísticas entre os cursos (Tabela 4): 

� Ganho de peso: 

o Medicina versus Informática Biomédica (p<0,001). 

o Nutrição versus Informática Biomédica (p<0,001). 

o Fonoaudiologia versus Informática Biomédica (p<0,001). 

o Fisioterapia versus Informática Biomédica (p<0,001). 

o Terapia Ocupacional versus: Informática Biomédica (p<0,001) e Educação 

Física (p<0,05). 

o Informática Biomédica versus: Educação Física (p<0,01) e Enfermagem 

(p<0,001). 

� Perda de peso: 

o Medicina versus: Educação Física (p<0,05) e Enfermagem (p<0,05). 

o Nutrição versus: Educação Física (p<0,05) e Enfermagem (p<0,01). 

o Fonoaudiologia versus: Educação Física (p<0,01) e Enfermagem (p<0,01). 

o Fisioterapia versus: Educação Física (p<0,05) e Enfermagem (p<0,05). 

As demais comparações entre os cursos que não estão descritas não 

apresentaram correlação estatisticamente significativa (p>0,05). 

  

 

 

 

 

 



52 

                                                                                                                                                                                                               

   

Resultados 

                            

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Classificação dos indivíduos conforme o padrão de atividade física segundo o questionário IPAQ e separados de 

acordo com o curso de graduação. 
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Figura 5: Descrição da evolução ponderal dos indivíduos após o ingresso na Universidade, classificados como ganho, 

perda ou manutenção de peso. 
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Tabela 4: Descrição da evolução ponderal dos indivíduos após o ingresso na Universidade. 
 

 

 Medicina 

(n = 62) 

Nutrição 

(n = 98) 

Fonoaudiologia 

(n = 44) 

Fisioterapia 

(n = 75) 

Terapia 

Ocupacional 

(n = 27) 

Informática 

Biomédica  

(n = 43) 

Educação     

Física        

(n = 59) 

Enfermagem   

(n = 93) 

Média de ganho de 
peso (Kg) 

3,9±1,9a 3,7±2,3a 3,3±2,1a 4,7±3,3a 3,0±1,7a 7,1±4,9b 5,0±2,6a,c 4,5±2,8a,c 

Média de perda de 
peso (Kg) 

3,0±1,8a 3,0±3,0a 2,5±1,7a 3,1±1,8a 3,1±1,9a,b 3,0±2,8a,c 5,0±5,7b,c 4,8±4,9b,c 

Resultados expressos em média ± SD. 
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5.4 Validação do IMC ajustado pela Massa Gorda. 

 

Para as análises de validação do IMC ajustado pela massa gorda foram ajustados 

modelos de regressão linear tendo o “IMC ajustado” como uma variável independente 

e o “IMC tradicional” como variável dependente, sendo que o coeficiente de 

determinação (R2) foi utilizado como uma medida da capacidade preditora do “IMC 

ajustado” perante o “IMC tradicional”. Deste modo, quando considerado todos os 

indivíduos desta amostra, observaram-se valores de R2 de 91,1% e quando estes foram 

separados de acordo com o gênero, os valores de R2 foram 91,9% e 88,8%, para homens 

e mulheres, respectivamente, sendo que todos estavam superiores a 80% podendo ser 

considerado uma validação satisfatória, conforme demonstrado na Figura 6. 

Na Figura seguinte (Figura 7) é possível observar uma descrição detalhada quanto 

ao comportamento da variável massa gorda, em homens e mulheres, considerando 

tanto o IMC ajustado como o IMC tradicional. Ainda de acordo com esta Figura, não 

foram encontradas diferenças entre as distribuições da MG nos gêneros quando se 

considera o IMC ajustado, uma vez que este índice já possui um ajuste para este 

variável em seu cálculo, sendo a diferença entre as médias de – 0,03, IC 95% (- 0,031; 

0,095) com p= 0,32. Enquanto que para o IMC tradicional foi encontrado uma 

diferença entre as médias de – 2,68, IC 95% (- 3,396; -1,969) com p < 0,01, 

caracterizando diferença estatística significativa entre os gêneros. 
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R2 = 91,1%, obtido por modelo de regressão linear. 

R2 = 88,8%, sexo feminino, obtido por modelo de regressão linear. 

R2 = 91,9%, sexo masculino, obtido por modelo de regressão linear. 

 

 

 

Figura 6: Análise de regressão linear para validação do IMC ajustado por massa gorda, 

na qual o “IMC ajustado” é a variável independente e o “IMC tradicional” a variável 

dependente. 
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Figura 7: Distribuição dos valores de massa gorda considerando o IMC ajustado e o IMC 

tradicional de acordo com os gêneros. 



58 

                                                                                                                                       

                  Resultados 

 

 

 

5.5 Proposta de Novas Faixas de Classificação para o IMC ajustado pela Massa 

Gorda. 

 

 Um dos objetivos secundários desde estudo era o desenvolvimento de faixas de 

classificação deste novo índice para que ele pudesse ser aplicado na prática clínica. 

Neste sentido, foram utilizadas as faixas de classificação do IMC tradicional definidas 

pela OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000), associadas aos pontos de corte de 

massa gorda de 25% e 35%, para homens e mulheres respectivamente, a fim de se 

desenvolver faixas de classificação para o IMC ajustado que fossem correspondentes as 

do IMC tradicional. 

 Nesta Figura (Figura 8) nota-se grande concentração dos indivíduos nas faixas 

de IMC tradicional correspondentes à eutrofia (entre 18,5 a 24,9 Kg/m2) e sobrepeso 

(25,0 a 29,9 Kg/m2) e as faixas correspondentes sugeridas para classificação deste 

novo IMC ajustado, considerando todos os indivíduos, seriam: 1,35 a 1,65 (risco 

nutricional para subnutrição), >1,65 e ≤ 2,0 (eutrofia), > 2,0 e ≤ 2,4 (obesidade) e > 

2,4 (obesidade grave). 

 Nas Figuras seguintes (Figura 9 e 10) estas mesmas análises foram realizadas, no 

entanto, agora, estas foram separadas por gêneros e, em um segundo momento, foram 

incluídos também os pontos de corte para classificação de obesidade segundo a MG, 

sendo 25% e 35%, para homens e mulheres, respectivamente. Neste momento, as 

faixas de classificação para o IMC ajustado obtidas para mulheres, após aproximações 

estatísticas, foram: 1,35 a 1,68 (risco nutricional); > 1,68 e ≤ 2,0 (eutrofia) e > 2,0 

(obesidade). Enquanto que para os homens foram: 1,15 a 1,5 (risco nutricional); > 1,5 

e ≤ 2,0 (eutrofia) e > 1,9 (obesidade). 

 Por outro lado, o enfoque principal desta linha de pesquisa sempre foi 

desenvolver um índice simples e que pudesse ser facilmente aplicado na prática 

clínica, sendo assim, no estudo de desenvolvimento deste IMC ajustado (ANEXO D) a 

prioridade sempre foi optar por um mesmo índice que pudesse ser aplicado para 

ambos os gêneros, sem a necessidade de equações diferenciadas entre eles e agora 
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durante o desenvolvimento de suas faixas de classificação, a prioridade por faixas 

únicas de classificação para ambos os gêneros também se manteve.  

Corroborando com estes princípios, as Figuras 9 e 10 não demonstraram 

diferenças representativas nos pontos de corte para o IMC ajustado quando foram 

inseridos os diferentes pontos de corte para MG entre os gêneros, ao ponto de 

justificar a adoção de faixas separadas entre homens e mulheres. Como forma de 

ratificar estas análises, a Figura 11, propõe os pontos para classificação do IMC 

ajustado de acordo com as faixas de classificação do IMC tradicional e considerando os 

gêneros, feminino e masculino e seus respectivos pontos de corte para massa gorda. E 

novamente, faixas de classificação para o IMC ajustado muito semelhantes às 

propostas na Figura 8 foram observadas, após discretas aproximações estatísticas, 

sendo: 1,30 a 1,65 (risco nutricional); > 1,65 e ≤ 2,0 (eutrofia); > 2,0 (obesidade). 

Em seguida (Figura 12), pode-se observar a estratificação dos indivíduos por 

faixas de classificação do IMC tradicional (<18,5 Kg/m2; 18,5 a 24,9 Kg/m2 e >24,9 

Kg/m2) de acordo com a distribuição das porcentagens de massa gorda, considerando 

todos os indivíduos, mulheres e homens. Dentre os resultados separados pelas 

respectivas faixas de IMC tradicional (<18,5 Kg/m2; 18,5 a 24,9 Kg/m2 e >24,9 Kg/m2), 

foram obtidas as médias e desvio-padrão de massa gorda: 17,93% ± 4,77; 23,5% ± 6,72 

e 28,68% ± 8,54 para todos os indivíduos; 19,17% ± 3,39; 26,14% ± 4,68 e 35,36% ± 5,1 

para mulheres e 8,85% ± 3,37; 14,34% ± 4,2 e 22,0% ± 5,51 para homens. A partir 

destas análises, é possível observar que os homens possuem nitidamente valores 

médios inferiores da porcentagem de massa gorda quando comparado com as mulheres 

e até mesmo com as médias de todos os indivíduos, nas 3 faixas de IMC propostas. 

Já na próxima Figura (Figura 13) foi realizada a distribuição de massa gorda (%) 

e IMC ajustado de acordo com as faixas etárias (<20 anos; 20-24 anos; >24 anos) e 

separados entre os gêneros. Considerando a MG, os valores expressos em média e 

desvio-padrão obtidos para as respectivas faixas etárias (<20 anos; 20-24 anos; >24 

anos) foram: 26,49% ± 6,06; 26,38% ± 6,3; 30,0% ± 6,07 para mulheres e 17,13% ± 4,74; 

16,22% ± 6,65 e 22,33% ± 6,53 para homens. E novamente, os homens apresentaram 

médias inferiores de MG em relação às mulheres, mesmo após estratificação por 
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idade. Com relação ao IMC ajustado, os valores encontrados nas respectivas faixas 

etárias foram: 1,7 ± 0,27; 1,71 ± 0,3; 1,88 ± 0,31 para mulheres e 1,64 ± 0,29; 1,67 ± 

0,3 e 2,0 ± 0,41 para homens. E neste caso, os homens também mantiveram valores 

inferiores de IMC ajustado em comparação às mulheres, exceto na faixa etária 

superior a 24 anos, o que pode ser explicado por alguma diferença na distribuição dos 

dados das variáveis incluídas no calculo deste índice, como o peso, estatura e/ou 

massa gorda, sendo que em média, os homens apresentaram peso e estatura 

significativamente superiores as mulheres, enquanto que estas apresentam MG (%) 

mais elevada. 
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Figura 8: Distribuição dos dados refrentes aos valores do IMC ajustado, considerando 

as diferentes faixas de classificação para o IMC tradicional e separados por gêneros.  
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Figura 9: Distribuição dos indivíduos separados por gêneros de acordo com as faixas de 

classificação para o IMC tradicional e considerando os valores de IMC ajustados 

correspondentes. 
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Figura 10: Distribuição dos indivíduos separados por gêneros de acordo com as faixas 

de classificação para o IMC tradicional, considerando os valores de IMC ajustados 

correspondentes e os pontos de corte para massa gorda de 35% e 25%, separadamente, 

para mulheres e homens, respectivamente. 
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Figura 11: Distribuição dos indivíduos separados por gêneros de acordo com as faixas 

de classificação para o IMC tradicional, considerando os valores de IMC ajustados 

correspondentes e os pontos de corte para massa gorda de 35% e 25%, para mulheres e 

homens, respectivamente. 
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Figura 12: Distribuição das médias e desvio-padrão da massa gorda (%) de acordo com 

faixas de IMC tradicional (<18,5Kg/m2, 18,5 a 24,9Kg/m2 e >24,9Kg/m2), considerando 

todos os indivíduos, mulheres e homens. 
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Figura 13: Distribuição das médias e desvio-padrão da massa gorda (%) e do IMC 

ajustado de acordo com faixas etárias (<20 anos, 20 a 24 anos e >24 anos), 

considerando todos os indivíduos, mulheres e homens. 
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5.6 Comparação entre o Desempenho Diagnóstico do IMC tradicional versus 

IMC ajustado pela massa gorda. 

 

Na Figura 14 é possível verificar através de box plots a distribuição dos 

indivíduos de acordo com os pontos de corte de gordura corporal (25% para homens e 

35% para mulheres) e os valores de IMC tradicional, separados em todos os indivíduos, 

mulheres e homens, respectivamente. Ao lado, estão descritas as respectivas curvas 

ROC para o IMC tradicional, representadas pela sensibilidade e especificidade em seus 

eixos e com os respectivos valores de área sob a curva de: 0,932 com IC95% (0,883 ; 

0,982) e erro padrão de 0,00251 para todos os indivíduos; 0,956 com IC95% (0,91 ; 1) e 

erro padrão de 0,0237 para mulheres e 0,95 com IC95% (0,862 ; 1) e erro padrão de 

0,0445 para homens. 

Já na Figura seguinte (Figura 15), podem-se observar, neste momento, os box 

plots referentes ao IMC ajustado, considerando novamente os pontos de corte de 

gordura corporal de 25% e 35% para homens e mulheres, respectivamente. Em suas 

respectivas curvas ROC, notam-se os seguintes valores de área sob a curva: 0,989 com 

IC95% (0,968 ; 1) e erro padrão de 0,0107 para todos os indivíduos; 0,993 com IC95% 

(0,974 ; 1) e erro padrão de 0,0097 para mulheres e 0,974 com IC95% (0,91 ; 1) e erro 

padrão de 0,0325 para homens. 

Deste modo, é possível constatar que tanto considerando todos os indivíduos, 

como separados por mulheres e homens, a área sob a curva do IMC ajustado (0,989; 

0,993; 0,974) foi superior ao IMC tradicional (0,932; 0,956; 0,95), reforçando o melhor 

desempenho diagnóstico deste novo índice para a classificação de obesidade nestes 

indivíduos estudados em relação ao IMC tradicional. 
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Figura 14: Distribuição dos indivíduos de acordo com os pontos de corte de gordura 

corporal (25% para homens e 35% para mulheres) e os valores de IMC tradicional 

seguido de suas respectivas curvas ROC, separados em todos os indivíduos, mulheres e 

homens, respectivamente. 
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Figura 15: Distribuição dos indivíduos de acordo com os pontos de corte de gordura 

corporal (25% para homens e 35% para mulheres) e os valores de IMC ajustado seguido 

de suas respectivas curvas ROC, separados em todos os indivíduos, mulheres e homens, 

respectivamente. 
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5.7 Novos Pontos de Corte para Classificação de Excesso de Peso.  

  
Foi realizada análise de regressão linear para obtenção de novos pontos de 

corte do IMC tradicional para detecção de sobrepeso e obesidade na amostra 

estudada, sendo estes: 22,67 Kg/m2 (para gordura corporal = 30%) e 25,24 Kg/m2 (para 

gordura corporal = 35%) ambos para mulheres; 25,33 Kg/ m2 (para gordura corporal = 

20%) e 28,38 Kg/ m2 (para gordura corporal = 25%), ambos para homens, para 

classificação de sobrepeso e obesidade, respectivamente (Figura 16).   

A partir destes novos parâmetros o número de homens com sobrepeso (IMC > 

25,33 Kg/m2 e menor que 28,38 Kg/m2) considerando o percentual de gordura de 20% 

passou de 40 para 22, enquanto que considerando o %GC de 25% foi de 11 para 20. No 

caso das mulheres, o número de mulheres com sobrepeso (IMC > 22,67 Kg/m2 e menor 

que 25,24 Kg/m2) passou de para 45 para 69 (ponto de corte = 30%) e com obesidade 

(IMC >25,24 Kg/m2) (ponto de corte = 35%) de 6 para 46, refletindo numa inclusão 

total de 64 mulheres a mais do que quando considerado os pontos de corte 

tradicionais do IMC, sendo 25,0 Kg/m2 e 30 Kg/m2, para sobrepeso e obesidade, 

respectivamente. 

Aplicando-se estas mesmas análises, porém agora, considerando-se o novo IMC 

ajustado, foram verificados os novos pontos de corte de: 1,85 (para gordura corporal = 

30%) e 2,1 (para gordura corporal = 35%) ambos para mulheres; e 1,8 (para gordura 

corporal = 20%) e 2,08 (para gordura corporal = 25%), ambos para homens, conforme 

observado na Figura 17. Neste caso, notam-se pontos de corte do IMC ajustado para 

classificação de sobrepeso e obesidade muito semelhantes entre os gêneros, fato que 

reforça uma das principais vantagens deste índice que é a sua aplicabilidade em 

ambos os gêneros sem a necessidade de equações diferentes. 

Por fim, pode-se observar, através da Figura 18, a distribuição do novo IMC 

ajustado por gênero, sendo que as linhas vermelhas sobrepostas aos histogramas estão 

relacionadas às curvas de densidade do tipo log-normal, com médias e desvio-padrão 

iguais aos encontrados na amostra, conforme já descrito anteriormente (Figura 7). 

Deste modo, isto sugere que o novo IMC ajustado é uma variável aleatória que segue 
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uma distribuição log-normal em populações de homens e mulheres que possuem as 

mesmas características que as utilizadas neste estudo. 
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Figura 16: Pontos de corte de IMC tradicional para detectar obesidade, em homens e 

mulheres da amostra estudada, considerando os percentuais de gordura corporal para 

classificação de sobrepeso e obesidade de 20% e 25% e 30% e 35%, para homens e 

mulheres, respectivamente. 

 

 

 

 
 
 

 



75 

                                                                                                                                       

                  Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Pontos de corte de IMC ajustado para detectar obesidade, em homens e 

mulheres da amostra estudada, considerando os percentuais de gordura corporal para 

classificação de sobrepeso e obesidade de 20% e 25% e 30% e 35%, para homens e 

mulheres, respectivamente. 
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Figura 18: Histograma e curva de densidade do tipo lognormal para o novo IMC 

ajustado separados por gêneros. 
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6 DISCUSSÃO 

6.1 Perfil Amostral 

Neste estudo, a amostra avaliada consiste em indivíduos jovens (20,4 ± 2,8 anos), 

característica inerente a estudantes de graduação, e predominantemente do gênero 

feminino (73%), fato que coincide com outro estudo da literatura (feminino = 65%) que 

também analisa estudantes de graduação de cursos relacionados à área da saúde 

(MARCONDELLI et al., 2008). Apenas nos cursos de Medicina, Informática Biomédica e 

Educação Física a maioria da amostra foi constituída de homens. 

Os dados de composição corporal foram compatíveis com o descrito na literatura 

(HEYDARI et al., 2011) uma vez que os homens apresentaram IMC e MLG superiores às 

mulheres, enquanto que a MG deste grupo foi significativamente inferior ao gênero 

feminino e não houve diferença entre a variável idade. 

A análise do IMC, considerando o gênero feminino, demonstrou porcentagens de 

indivíduos abaixo do peso, eutróficos e com excesso de peso bem semelhantes ao 

estudo de Marcondelli et al. (2008). Entretanto, no presente estudo se observa 

maiores porcentagens de indivíduos do sexo masculino com sobrepeso/obesidade, 

totalizando 37,75%. 

Com relação ao padrão de atividade física, o presente estudo encontrou 

porcentagens que variam entre 1,6% a 21,5% de sedentarismo entre os cursos, 

enquanto Marcodelli et al. (2008) se deparam com valores mais expressivos (65,5%). 

Porém, para ambos os estudos, os menores percentuais foram observados em 

indivíduos que cursavam Educação Física já que estes praticam atividade física como 

parte da própria grade curricular.  

Esse alto sedentarismo também foi encontrado em um estudo de Pinto e Marcus 

(1995), no qual foi analisado o comportamento de estudantes de uma universidade dos 

Estados Unidos, concluindo-se que 46,0% deles eram inativos ou se exercitavam 

irregularmente, indicando que um estilo de vida sedentário caracteriza uma proporção 

substancial de jovens adultos no campus universitário. Uma descrição mais detalhada 

dos locais em que estes indivíduos praticam atividade física, assim como os motivos 

para não praticar pode ser visualizada nos apêndices (APÊNDICES D, E, F). 
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Considerando o consumo de bebida alcoólica, Marcodelli et al. (2008) verificou 

40% de respostas positivas em sua amostra, enquanto as porcentagens variaram entre 

56,4% e 79,0% neste estudo, sendo que os valores mais expressivos são encontrados 

nos cursos que possuem mais indivíduos do gênero masculino, como: Medicina (69,3%), 

Informática Biomédica (79,0%) e Educação Física (71,1%). 

Outro ponto a ser observado é o elevado percentual de indivíduos que evoluíram 

com ganho de peso após o ingresso na universidade, e certamente isto é decorrente de 

todas as mudanças no estilo de vida que a grande maioria dos estudantes se depara 

nesta fase, mudanças estas que podem interferir em seu estilo de moradia, padrão de 

alimentação, atividade física, etc. Outros itens associados às mudanças no padrão 

alimentar após o ingresso na universidade estão descritos nos apêndices (APÊNDICES G, 

H, I, J). 

Vale ressaltar que esta amostra estudada foi uma amostra de conveniência para 

os pesquisadores e que informações mais detalhadas e aprofundadas, assim como as 

inter-relações entre o padrão alimentar, a composição corporal e a prática de 

atividade física serão apresentadas em estudos posteriores, limitando-se neste 

momento, a uma análise mais descritiva deste perfil amostral.  

Assim, reforça-se a necessidade de se realizar pesquisas como estas para o 

direcionamento de estratégias para a promoção da saúde e para a prevenção e o 

controle das doenças crônicas não transmissíveis, associando o incentivo de prática 

regular de exercício físico com modificações no padrão alimentar. Além disso, seria 

interessante que os cursos de graduação da área de saúde contemplassem o tema da 

hábitos alimentares adequados em sua formação, de maneira a possibilitarem ações 

que auxiliarão no estabelecimento de hábitos mais saudáveis. Nesse sentido, as 

universidades possuem importante papel a cumprir, promovendo um ambiente 

saudável, que propicie a formação de indivíduos conscientes da importância da 

alimentação e da prática de atividade física regular para seu bem-estar, formando, 

efetivamente, multiplicadores dessas informações na sociedade. 
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6.2 Validação do IMC ajustado pela Massa Gorda e Desenvolvimento de Faixas 

de Classificação. 

 

Com o propósito de se atingir este objetivo, foi realizada a análise de regressão, 

a qual possibilitou uma análise da relação entre as duas variáveis avaliadas (IMC 

tradicional e IMC ajustado), sendo assumida uma relação de linearidade entre elas. Em 

outras palavras, o objetivo foi partir de uma variável que já se conhece o valor (IMC 

tradicional), para se inferir o valor que esta outra variável (IMC ajustado) iria assumir. 

Neste contexto, insere-se o coeficiente de determinação, R2, o qual consiste na 

porcentagem de variação da variável dependente explicada pela variável 

independente, ou seja, quão bem o modelo se ajusta ao conjunto de dados. O valor 

deste R2 deve estar entre o intervalo de 0 e 1 e quanto maior ele for, significa que 

mais explicativo é o modelo. Para este estudo, adotou-se que a relação era: (1) muito 

fraca se R2 < 0,04; (2) fraca se 0,04 ≤ R2 < 0,16; (3) moderada se 0,16 ≤ R2 < 0,49; (4) 

elevada se 0,49 ≤ R2 < 0,81; (5) muito elevada se 0,81 ≤ R2 ≤ 1,0 (MORAIS et al., 2011). 

Neste presente trabalho, foi possível verificar valores elevados de R2, sendo 

91,1%, 91,9% e 88,8%, considerando todos os indivíduos, homens e mulheres, 

respectivamente, sendo estes três valores bem satisfatórios, pois estavam superiores a 

80% (MORAIS et al., 2011). Entretanto, no caso das mulheres, o pequeno decréscimo, 

poderia ser justificado devido ao maior tamanho amostral deste grupo e 

consequentemente a maior possibilidade de variação entre os dados referentes à 

quantidade de MG, sendo que já se sabe que, por conta de sua constituição corporal, 

as mulheres estão mais propensas a possuírem um IMC dentro na faixa de normalidade, 

porém associado a %GC mais elevadas do que os homens. 

Assim, a partir destes resultados apresentados, pode-se concluir que o IMC 

ajustado foi validado para esta amostra estudada, por ter apresentado valor de 

coeficiente de determinação (R2) superior a 80%, demonstrando a elevada 

porcentagem de variação da variável dependente, no caso o IMC tradicional, que 

poderia ser explicada pela variável independente, ou seja, o IMC ajustado. Entretanto, 

porém, reconhece-se a necessidade de novos estudos com amostras randomizadas e 

representativas da população brasileira. 
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Além da validação, outro objetivo deste trabalho era o desenvolvimento de 

faixas de classificação deste índice para que o mesmo possa ser aplicado na rotina da 

prática clínica. Apesar de estas faixas terem sido descritas acima considerando todos 

os indivíduos, e homens e mulheres separadamente, vale destacar que o enfoque 

principal deste trabalho é definir faixas de classificação que contemplem todos os 

indivíduos juntos, uma vez que o índice também foi desenvolvido considerando todos 

os indivíduos e sem qualquer variável adicional que subdividisse a equação em homens 

e mulheres. Além disso, as análises separadas por gêneros não demonstraram uma 

melhora diagnóstica a ponto de justificar a adoção de faixas de classificação 

diferentes para homens e mulheres. 

Diante disso, optou-se por faixas do IMC ajustado únicas entre os gêneros (1,35 a 

1,65; > 1,65 e ≤ 2,0; > 2,0) e que fossem correspondentes ao IMC tradicional com o 

propósito de facilitar a utilização e interpretação deste recurso na prática clínica. 

Semelhante ao realizado por Bergman et al. (2011), este presente estudo 

também propõe a validação de um novo índice para avaliação da composição corporal 

partindo da aplicação deste índice em uma nova população diferente da qual ele foi 

desenvolvido. Entretanto, a limitação deste trabalho consiste no fato de não ter sido 

adotado uma técnica padrão-ouro para este estudo de validação, como ocorreu com 

Bergman et al. (2011), os quais puderam optar pelo DXA para esta análise, 

encontrando uma correlação entre a porcentagem de adiposidade corporal e o BAI de 

R=0,849 (P<0,001) e concordância de 0,947. 

 

6.3 Índices de Adiposidade 

A obesidade é uma doença crônica, multifatorial e complexa que é definida 

como um excesso de gordura corporal. Devido ao aumento contínuo em sua 

prevalência, a obesidade se tornou o mais importante problema de saúde pública no 

mundo e envolve também um aumento na prevalência de muitas comorbidades 

associadas à obesidade, assim como, um aumento nas taxas de mortalidade (TANAKA 

et al., 1998 apud LÓPEZ et al., 2012; DIETZ; ROBINSON, 2005 apud LÓPEZ et al., 

2012). Deste modo, o conteúdo de gordura corporal e, especialmente, a distribuição 
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de gordura ou adiposidade é utilizada como indicadores de risco para a saúde. Por 

conseguinte, o diagnóstico e o tratamento da obesidade é um grave problema de 

saúde, que muitas vezes sobrecarrega os sistemas de saúde e aumenta os custos 

econômicos (HOJGAARD et al., 2008 apud LÓPEZ et al., 2012; BEHAN et al., 2010 apud 

LÓPEZ et al., 2012). 

Diversas técnicas têm sido desenvolvidas e usadas para avaliar e/ou determinar a 

gordura corporal ou a adiposidade, conforme descrito anteriormente. Estas 

metodologias incluem, entre outras, o índice de massa corporal (IMC), circunferência 

da cintura, relação cintura-quadril, dobras cutâneas, DXA e pesagem hidrostática. No 

entanto, algumas destas técnicas são muito complexas e dispendiosas para serem 

aplicadas na rotina clínica. Além disso, algumas destas metodologias são claramente 

imprecisas por conta de sua variabilidade intra e inter-observador (PATEYJOHNS et al., 

2006 apud LÓPEZ et al., 2012). A introdução da impedância bioelétrica poderia supor 

uma melhora significativa na técnica de avaliação da composição corporal. E de fato, 

a impedância bioelétrica tem sido considerada uma alternativa válida para a medição 

da gordura corporal, porque ela não apresenta algumas das limitações indicadas 

anteriormente para as outras técnicas.  

Pelo fato de o aumento da gordura corporal ser supostamente acompanhado por 

um aumento na massa corporal total, em ambos os sexos, alguns índices relativos ao 

peso são usados para diagnosticar a obesidade (MUST et al., 1999 apud LÓPEZ et al., 

2012; ALLISON et al., 1999 apud LÓPEZ et al., 2012). Neste sentido, o IMC é o índice 

mais amplamente utilizado e aceito para caracterizar a obesidade em indivíduos 

(BOUCHARD, 2007 apud LÓPEZ et al., 2012). Entretanto, este índice apresenta 

algumas importantes limitações que podem conduzir a avaliações errôneas, como por 

exemplo, classificar indivíduos com massa muscular elevada, como é o caso dos 

atletas, como excesso de peso ou obesos e, por outro lado, indivíduos com uma 

elevada porcentagem de gordura podem apresentar um IMC dentro da faixa de 

normalidade (GARRIDO-CHAMORRO et al., 2009 apud LÓPEZ et al., 2012; CAMHI et al., 

2011 apud LÓPEZ et al., 2012).  
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Embasado nestes conceitos e limitações, Bergman et al. (2011) sugeriram um 

novo índice, chamado de índice de adiposidade (BAI) com base nas medidas de 

circunferência do quadril e estatura, conforme descrito em item acima.  

Neste seu estudo, Bergman et al. (2011), trabalhou com 1733 indivíduos, no 

entanto estes eram somente americanos das etnias afro-americanos e mexicano-

americanos e não tinham indivíduos caucasianos (BERGMAN et al., 2011). 

Recentemente, López et al. (2012) realizaram um estudo com o objetivo de 

comparar, pela primeira vez, este índice (BAI) e o IMC em uma população caucasiana 

de uma região Mediterrânea da Europa. Segundo estes autores, pelo fato do BAI não 

requerer a medida do peso (somente circunferência do quadril e estatura), e também 

por estudos sugerirem que a circunferência do quadril capta melhor as diferenças de 

adiposidade entre os gêneros (BERGMAN et al., 2011), este índice BAI poderia 

supostamente apresentar uma vantagem significativa sobre o IMC. 

De acordo com este estudo, de fato, as correlações entre a circunferência do 

quadril e a gordura corporal, separados por gêneros, foram maiores do que a obtida 

considerando todos os participantes. No entanto, quando homens e mulheres foram 

analisados separadamente os coeficientes de correlação entre o IMC e a % MG, para 

homens e mulheres, foram maiores do que os entre o BAI e a % massa gorda. Assim, 

pode-se concluir que uma das limitações do BAI é que ele usa a circunferência do 

quadril como uma medida de volume ou peso corporal, seguindo o mesmo modelo de 

cilindro perfeito usado no IMC, sem considerar que o corpo humano não é um cilindro 

perfeito (HEYMSFIELD et al., 2008 apud LÓPEZ et al., 2012). Além disso, este modelo 

não considera as diferenças entre os tipos de corpos, considerando todos eles com 

base no mesmo modelo cilíndrico. Neste sentido, o BAI não melhora os resultados 

obtidos pelo IMC, pois na verdade, ele partilha das limitações semelhantes do IMC. 

Outro ponto importante a ser destacado é que os resultados obtidos por López et 

al. (2012) em relação às correlações são muito semelhantes aos relatados por Bergman 

et al. (2011), uma vez que no primeiro estudo, a BIA foi usada como medida de 

referência de adiposidade e os resultados obtidos foram semelhantes aos obtidos 

utilizando o DXA como medida padrão (ANDREYEVA; STURM; RINGEL, 2004 apud 
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LÓPEZ, et al., 2012), uma vez que a BIA é uma técnica absolutamente inofensiva e 

muito mais barata do que o DXA. 

Ainda com relação a este estudo (LÓPEZ, et al., 2012), verifica-se o 

desenvolvimento de curvas ROC, sendo que esta área sob a curva possibilita analisar o 

quão bem um parâmetro pode se distinguir entre dois grupos diagnósticos. Assim, 

quando as curvas ROC para IMC e BAI classificadas por gênero foram comparadas, as 

áreas mais elevadas sob a curva foi observada para o IMC. Consequentemente, a 

capacidade discriminatória do IMC, medida pela área sob a curva, era maior do que 

para o BAI. 

De uma maneira geral, os autores concluíram que o BAI parece não superar as 

limitações do IMC e recomendam o desenvolvimento de mais estudos para investigar 

quais possíveis correções devem ser incluídas no BAI visando sua introdução na prática 

clínica e sua utilização com preditor de morbi-mortalidade. 

Seguindo estes mesmos princípios que tangem as limitações do IMC tradicional, 

Mialich et al. (2011) também propuseram um novo índice ajustado pela massa gorda 

(BMIfat), o qual foi desenvolvido e aplicado, ambos em amostras diferentes e 

compostas por 100 indivíduos brasileiros. Nestas amostras avaliadas, este índice 

apresentou uma superioridade diagnóstica significativa em relação ao IMC tradicional, 

à medida que suas áreas sobre as curvas foram 0,986; 0,972; 1 versus 0,978; 0,973; 

0,98 do IMC tradicional, considerando os pontos de corte para gordura corporal de 25% 

(homens) e 35% (mulheres), para todos os indivíduos, homens e mulheres, 

respectivamente.  

A inclusão da variável massa gorda no cálculo deste índice pode justificar, em 

grande parte, esta importante melhora na capacidade diagnóstica. Outra vantagem 

deste índice, é que ele pode ser utilizado para indivíduos de ambos os sexos, pois 

durante a sua construção e desenvolvimento foi constatado que não haveria 

necessidade de se incluir qualquer fator de correção que diferenciasse os gêneros.  

Corroborando com López et al. (2012), Mialich et al. (2011) também optaram 

pela BIA como um instrumento para avaliação de adiposidade, por ser esta uma 

técnica mais simples, barata e com disponibilidade mais facilitada na prática clínica. 

Apesar de estar claramente demonstrada a superioridade deste novo índice sobre o 
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IMC tradicional, os autores destacam nesta publicação a importância de se aprimorar 

esta medida, como por exemplo, através de estudos de validação e posterior aplicação 

deste índice em amostras randomizadas, a fim de que ele seja amplamente adotado 

na prática clinica.  

De acordo com uma publicação recente (BARREIRA et al., 2011 apud FREEDMAN 

et al., 2012), novos questionamentos com relação ao uso do BAI são propostos, à 

medida que os autores demonstram estarem surpresos pelo fato da circunferência do 

quadril ser utilizada no numerador deste um índice de adiposidade, pois alegam que 

indivíduos com circunferências do quadril maiores, em relação ao IMC, estão em 

menor risco de doença cardíaca coronariana (DCC) e mortalidade total (HEITMANN; 

LISSNER, 2011 apud FREEDMAN et al., 2012).  

Além disso, complementam que uma circunferência do quadril (CQ) grande 

possui efeito protetor em comparação com a circunferência da cintura (CC), sugerindo 

assim o uso da relação cintura-quadril (RCQ) no denominador (CANOY, 2010 apud 

FREEDMAN et al., 2012), uma vez que este índice de distribuição de gordura simples 

tem sido associado ao desenvolvimento de diabetes do tipo 2 (WANG et al., 2005 apud 

FREEDMAN et al., 2012; SCHULZE et al., 2006 apud FREEDMAN et al., 2012) e DCC 

(TAYLOR et al., 2010 apud FREEDMAN et al., 2012), mas não é certo se os seus efeitos 

são independentes do IMC (WORMSER et al., 2011 apud FREEDMAN et al., 2012). 

 Outro ponto muito enfatizado por Bergman et al. (2011) foi a simplicidade do 

BAI, entretanto Freedman et al. (2012) comentam que é duvidoso se realmente é mais 

fácil calcular a porcentagem de gordura corporal a partir de [circunferência do quadril 

(cm) / estatura (m)1,5] – 18 do que através dos modelos de regressão. Segundo estes 

autores, eles propõe que subtraindo 13,6 (homens) ou 1,5 (mulheres) de 1,32 x IMC 

seria uma maneira de prever com mais precisão a %GC do que o BAI. Por outro lado, o 

índice proposto por Mialich et al. (2011) foi submetido a algumas operações 

matemáticas que o possibilitaram assumir uma expressão simples e facilmente 

calculada, sendo: [3 Peso (kg) + 4 Massa Gorda Total (%)] / Estatura (cm). 

Freedman et al. (2012) ainda ressaltam que estes achados podem se estender 

para estudos prévios (FREEDMAN; OGDEN; BLANCK, 2012 apud FREEDMAN et al., 2012; 

FREEDMAN et al., 2012 apud FREEDMAN et al., 2012; LIMA; NOBREGA; SOUZA, 2012 
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apud FREEDMAN et al., 2012), os quais mostraram que o (1) BAI é menos fortemente 

associado com a espessura das dobras cutâneas e fatores de risco (lipídios, insulina, 

glicose e sangue) do que o IMC, e (2) a circunferência do quadril é tão fortemente 

correlacionado com os níveis de dobras e fatores de risco como o BAI. A semelhança 

das associações entre a circunferência do quadril e o BAI nos estudos atuais 

provavelmente resulta da fraca relação da gordura corporal e a estatura nos adultos e 

este e os demais estudos tem observado (FLEGAL, 1990 apud FREEDMAN et al., 2012). 

E tem sido assumido que um ótimo índice de obesidade na idade adulta apresenta 

pouca correlação com a estatura (BILLEWICZ; KEMSLEY; THOMSON, 1962 apud 

FREEDMAN et al., 2012; BENN, 1971 FREEDMAN et al., 2012). 

Tal como sugerido por Schulz e Stefan (2011), é provável que a derivação original 

do BAI fosse fortemente confundida pela variável sexo, sendo que este potencial de 

confusão foi enfatizado nos resultados deste estudo (FREEDMAN et al., 2012), bem 

como em uma análise de 3851 adultos de Baton Rouge (BARREIRA et al., 2011 apud 

FREEDMAN et al., 2012), a qual constatou que a %GC foi mais fortemente 

correlacionado com BAI do que com o IMC apenas em uma análise em que homens e 

mulheres foram combinados juntos. O efeito de confusão do estudo de Bergman et al. 

(BERGMAN et al., 2011) também é evidente na relação mais forte da %GC e altura (r = 

- 0,52) do que o peso (r = 0,23). Embora a associação inversa entre a %GC e a estatura 

resultou na padronização da circunferência do quadril para a estatura (BERGMAN et 

al., 2011), esta associação foi baseada numa análise na qual os homens e as mulheres 

também estavam agrupados em conjunto. Pelo fato das mulheres serem menores que 

os homens e possuírem mais gordura corporal, uma análise de associação entre 

estatura e gordura corporal geralmente exagera a força de associação entre estas 

variáveis. 

Segundo estes autores (FREEDMAN et al., 2012), eles são categóricos em afirmar 

que se a aferição exata do peso (e posterior cálculo do IMC) é difícil, as medições de 

circunferências podem ser consideradas, mas o uso do BAI não apresenta vantagem 

sobre a utilização quer da circunferência da cintura ou da circunferência do quadril.  

Em outro estudo recente (JOHNSON et al., 2012), os autores também buscaram 

testar a concordância deste índice BAI com a medida da % GC em uma amostra de 
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adultos americano-europeus para determinar se a o BAI possuía uma desempenho 

diagnóstico melhor que o IMC como indicador de adiposidade. Além disso, eles 

também aperfeiçoaram a fórmula do BAI nesta população, propondo BAIFels (% gordura) 

= 1,26 x [CQ (cm) / estatura (m)1,4] – 32,85 para checar se haveria melhora em sua 

capacidade diagnóstica. 

Como base nos resultados, estes autores propõem que, embora o BAI seja pouco 

acurado em baixos níveis de adiposidade e por demonstrar, geralmente, uma pobre 

concordância com a %GC, na amostra como um todo, ele tem melhor concordância e 

significativa correlação mais forte com a %GC do que entre IMC e %GC. Além disso, 

reforçam que a formula do BAI parece ser relativamente robusta, e pelo menos nesta 

amostra de adultos Americano-europeus uma equação mais complexa é desnecessária. 

Em síntese, estes autores corroboram com os estudos descritos anteriormente e 

concluem que o BAI pode ter uma vantagem sobre o IMC por ranquear os indivíduos em 

termos de adiposidade, mas não apresenta uma medida substituta da % GC nos adultos 

americano-europeus. Como uma alternativa, sugerem que, talvez, o desenvolvimento 

de um índice de gordura (Kg) /estaturan que seja correlacionado com a estatura 

pudesse apresentar melhores resultados. E por fim, enfatizam que ao invés de tentar 

melhorar o BAI, outra opção seria aceitar suas limitações como um preditor de 

adiposidade corporal total, mas reconhecer e testar seus pontos mais fortes em 

relação ao IMC, uma vez que mais estudos são necessários para investigar a relação 

entre o BAI para o depósito de gordura específica e também a capacidade preditiva do 

BAI para vários resultados de saúde comparado com outras medidas, incluindo o IMC. 

Estes trabalhos do nosso grupo de pesquisa com relação ao desenvolvimento e 

validação deste novo IMC ajustado são pioneiros, sendo que ainda necessita de sua 

aplicação em amostras representativas da população, assim como em grupos amostrais 

que apresentem uma larga faixa etária e de diferentes etnias, para que, 

posteriormente, possam ser elaborados novos questionamentos sobre este índice. 
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6.4 Comparações entre Novas Propostas de Pontos de Corte para Classificação 

de Excesso de Peso. 

Conforme descrito anteriormente, a nova entidade nomeada Obesidade com Peso 

Normal (OPN) (MARQUES-VIDAL et al., 2008), definida como um IMC na faixa de 

normalidade (menor ou igual a 24,9 Kg/m2, segundo a WHO) associado com um 

aumento de gordura corporal (DE LORENZO et al., 2006 apud MARQUES-VIDAL et al., 

2008), não possui um valor exato na população em geral, pois ainda está sendo 

estudada; além da grande dificuldade em se estabelecer pontos de corte validados 

para a definição de excesso de gordura corporal, visto que estes variam de acordo com 

sexo e idade (GALLAGHER et al., 2000 apud MARQUES-VIDAL et al., 2008; DE LORENZO 

et al., 2006 apud MARQUES-VIDAL et al., 2008).  

A princípio, adotou-se o ponto de corte para descrição de OPN de 30% para 

definir excesso de gordura corporal, entretanto, outros autores propõem pontos 

específicos por gênero, independente da idade (ZHU et al., 2003), ou gênero e idade 

específicos (KYLE et al., 2001). No caso deste trabalho, optou-se em utilizar a 

referência proposta pela WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000), na qual as 

porcentagens de gordura corporal definindo obesidade consistem em 25% e 35% para 

homens e mulheres, respectivamente. Já para classificação de sobrepeso, adotaram-

se os pontos de corte de gordura corporal de 20% e 30%, para homens e mulheres, 

respectivamente (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000). 

A seguir, estão descritos os principais trabalhos da literatura que se propuseram 

e discutir sobre estes novos pontos de corte: 

Deurenberg-Yap et al. (2000) estudaram a relação entre a porcentagem de 

gordura corporal e IMC em três diferentes grupos étnicos de Singapura (chineses, 

malaios e indianos) totalizando 291 indivíduos e observaram que abaixando o ponto de 

corte do IMC para classificação de obesidade de 30,0 Kg/m2 para 27,0 Kg/m2 (para 

chineses e malaios) e para 26,0 Kg/m2 (para indianos) poderia aumentar a prevalência 

de obesidade de 6% para 16% nesta população, acarretando um importante impacto 

nas políticas públicas nestes países assim como implicações econômicas massivas. 
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No estudo de Frankenfield et al. (2001) estudando uma amostra de 141 

indivíduos (53 homens / 88 mulheres) norte-americanos e utilizando a impedância 

bioelétrica, foram propostos os seguintes valores de IMC para captar obesidade nesta 

população, 22,6 Kg/m2 para homens e 20,1 Kg/m2 para mulheres.  

Neste mesmo ano, Ko et al. (2001) analisaram a relação entre o IMC e a 

porcentagem de gordura corporal obtida por impedância bioelétrica em 5153 

indivíduos chineses (3734 mulheres e 1419 homens) residentes em Hong Kong e 

sugeriram que os valores de IMC de 23,0 Kg/m2 e 26,0 Kg/m2 seriam os mais 

adequados para definir os pontos de corte para sobrepeso e obesidade, 

respectivamente, nesta população estudada. (KO et al., 2001). 

Ainda em 2001, Dudeja et al. (2001) estabeleceram pontos de corte apropriados 

para o IMC definir sobrepeso, considerando a porcentagem de massa gorda em uma 

população indiana asiática saudável do norte da Índia. Com um total de 123 

voluntários, os autores propõem, tendo como base a curva ROC, que valores mais 

baixos de IMC, sendo 21,5 Kg/m2 para homens e 19,0 Kg/m2 para mulheres, 

apresentavam ótimos valores de sensibilidade de especificidade, e menos erros na 

identificação de indivíduos com elevada porcentagem de gordura corporal. 

Oh et al. (2004) conduziram uma coorte com 773,915 homens e mulheres 

coreanos, de 30 a 59 anos com cerca de 10 anos de seguimento, na qual encontraram 

que populações com IMC ≥ 25,0 Kg/m2 estavam aumentando rapidamente e possuíam 

risco substancial de doenças. Assim, sugerem que a Coreia deveria considerar o uso do 

IMC de 25,0 Kg/m2 como um ponto para prevenção da obesidade e controle de 

intervenções. 

Outro estudo, sendo este com 139 mulheres jovens japonesas (KAGAWA et al., 

2006) propõe que o valor de IMC de 23,0 Kg/m2 reflete o atual nível de gordura 

corporal, obtida através do DXA, melhor do que o IMC de 25,0 Kg/m2 e desta forma 

maximiza a efetividade do IMC como uma ferramenta de triagem para obesidade nesta 

população específica de mulheres jovens japonesas (KAGAWA et al., 2006). 

Bozkirli et al. (2007) propuseram os valores de IMC de 28,24 kg/m2 para homens 

e 28.02 kg/m2 para mulheres, tendo como base uma amostra de 909 adultos turcos 

(249 homens e 660 mulheres), obtendo assim, uma elevação no número de mulheres 
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obesas de 361 para 457 (26,6% de aumento) e homens obesos de 79 para 132 (67,1% e 

aumento), quando estes novos pontos de corte foram utilizados.  

Já Romero-Corral et al. (2008), com uma amostra maior composta por 13 601 

indivíduos norte-americanos de ambos os gêneros, propuseram como novos valores de 

IMC para classificação de obesidade, 25,8 Kg/m2 para homens e 25,5 Kg/m2 para 

mulheres.  

Enquanto que Laughton et al. (2009) utilizando uma amostra de 77 indivíduos 

(63 homens e 14 mulheres), todos com lesão na medula espinhal, demonstraram que o 

ponto de corte do IMC de 30 Kg/m2 falha em identificar 73,9% dos participantes obesos 

e que indivíduos com lesão na medula espinhal e IMC ≥ 22,1 Kg/m2 são considerados 

como risco elevado para desenvolver doenças crônicas relacionadas à obesidade.  

Neste mesmo sentido, Mialich et al. (2011) estudando uma amostra de 100 

indivíduos de ambos os gêneros, da população brasileira, encontrou faixas de IMC de 

21,84 – 26,11 Kg/m2 para homens e 22,0 – 25,3 Kg/m2 para mulheres, para 

classificação de obesidade nesta população. Vale ressaltar que apesar de todos estes 

estudos demonstrarem as limitações do IMC, nenhum deles tinha trazido, até o 

momento, uma proposta prática, como a criação de um índice corrigido, o que 

conferiu ao trabalho de Mialich et al. (2011) um caráter inovador. 

Estudos mais recentes continuam com estes questionamentos, sendo que Gupta 

e Kapoor (2012) avaliaram 578 indivíduos (271 homens e 307 mulheres) adultos do 

Norte da Índia e encontraram que os melhores pontos de corte de IMC para sobrepeso 

e obesidade capazes de predizer hipertensão seriam 22,9 Kg/m2 e 28,8 Kg/m2, para 

homens e mulheres, respectivamente. 

Gómez-Ambrozi et al. (2012) conduziram um estudo com 6123 provenientes da 

Espanha (4208 mulheres e 1915 homens), caucasianos, com o objetivo de estimar o 

grau de classificação errônea no diagnóstico de sobrepeso e obesidade obtido pelo uso 

do IMC em comparação com a determinação direta de gordura corporal, estimada por 

pletismografia gasosa. E concluíram que os pontos de corte atuais que eram mais 

acurados para o diagnóstico de obesidade nesta população estudada eram 29,0 Kg/m2 

e 27,0 Kg/m2, em homens e mulheres, respectivamente e que a inclusão de medidas 

de composição corporal na rotina da prática clínica poderiam aprimorar o diagnóstico 
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e decisão do tratamento mais adequado para obesidade. Estes mesmos pontos de 

corte foram confirmados em outro estudo do mesmo grupo de pesquisadores (GÓMEZ-

AMBROSI et al., 2012). 

Diferente dos estudos acima, Laurson, Eisenmann e Welk (2011) investigaram a 

validade do uso do IMC em estimar a porcentagem de gordura corporal em 8268 jovens 

(5-18 anos) e concluíram que o percentil ótimo do IMC associado com baixo risco da 

porcentagem de gordura corporal era 83 e 80, para meninos e meninas, 

respectivamente.  

Neste presente estudo, verificou-se a manutenção da tendência em se reduzir 

os pontos de corte do IMC para classificação de sobrepeso e obesidade na população 

brasileira, sendo os novos pontos propostos: 22,67 Kg/m2 (para gordura corporal = 30%) 

e 25,24 Kg/m2 (para gordura corporal = 35%) ambos para mulheres; 25,33 Kg/ m2 (para 

gordura corporal = 20%) e 28,38 Kg/ m2 (para gordura corporal = 25%), ambos para 

homens, para classificação de sobrepeso e obesidade, respectivamente. No entanto, 

em comparação com o estudo anterior deste mesmo grupo de pesquisa (Mialich et al., 

2011), nota-se uma discreta alteração nas propostas destes pontos de corte, 

especialmente para os homens, que antes eram: 21,84 Kg/m2 (para gordura corporal = 

20%) 26,11 Kg/m2 (para gordura corporal = 25%) para homens, mantendo-se 

semelhante para as mulheres 22,0 Kg/m2 (para gordura corporal = 30%) e 25,3 Kg/m2 

(para gordura corporal = 35%). 

Como forma de justificar esta alteração no grupo dos homens, especialmente 

quando considerado o ponto de corte de MG de 20%, poderia ser o fato de esta 

amostra masculina apresentar um perfil atlético, ou seja, a grande maioria dos 

indivíduos se enquadra em uma situação de baixa porcentagem de MG associada com 

elevados valores de IMC, sendo esta condição o oposto do que ocorre com os 

indivíduos classificados como falsos magros. Assim, sugere-se que novos estudos 

busquem o desenvolvimento de novos índices para amostras de indivíduos que possuam 

esta constituição corporal ou até mesmo que sejam propostos ajustes nos índices já 

existentes na literatura para a avaliação da composição corporal em amostras com 

este biotipo. 
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Ainda de acordo com o presente estudo, foram propostos também novos pontos 

de corte considerando o novo IMC ajustado, sendo: 1,85 (para gordura corporal = 30%) 

e 2,1 (para gordura corporal = 35%) ambos para mulheres; e 1,8 (para gordura corporal 

= 20%) e 2,08 (para gordura corporal = 25%), ambos para homens, estando estes 

compatíveis com os pontos definidos para as faixas de classificação deste novo índice. 

Pelo fato destes pontos serem muito semelhantes entre os gêneros, pois já estão 

ajustados pela variável massa gorda incluída nesta equação, sugere-se, neste caso, a 

adoção de pontos de corte únicos, os quais poderiam ser 1,8 para classificação de 

sobrepeso e 2,0 para classificação de obesidade, para ambos os gêneros. 

A Figura 5 apresenta o quadro comparativo destes principais estudos e suas 

respectivas propostas de pontos de corte específicas por etnia e/ou gênero, descritos 

anteriormente. 

Em síntese, apesar de todos estes estudos serem convergentes no sentido de se 

reduzirem os pontos de corte para classificação de sobrepeso/obesidade, há a 

necessidade de se desenvolver estudos similares com grandes amostras randomizadas 

com o propósito de se definir os novos pontos de corte para condições crônicas 

específicas em populações de diferentes etnias. 
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Tabela 5: Resumo comparativo de estudos propondo novos pontos de corte do IMC 

para classificação de sobrepeso/obesidade em homens e mulheres. 

 
Referência 

 
País 

 
n 

Pontos de 
corte do IMC 
- Homens 

Pontos de corte 
do IMC – 
Mulheres 

Deurenberg-Yap et al. (2000) Singapura 291 26,0 a 27,0 
Kg/m2 

26,0 a 27,0 
Kg/m2 

Frankenfield et al. (2001) EUA 141 22,6 Kg/m2 20,1 Kg/m2 

Ko et al. (2001) China  5153 23,0 – 26,0 
Kg/m2 

23,0 – 26,0 Kg/m2 

Dudeja et al. (2001) India 123 21,5 Kg/m2 19,0 Kg/m2 

Oh et al. (2004) Coreia 773,91
5 

25,0 Kg/m2 25,0 Kg/m2 

Kagawa et al. (2006) Japão 139 - 23,0 Kg/m2 

Bozkirli et al. (2007) Turquia 909 28,24 Kg/m2 28,02 Kg/m2 

Romero-Corral et al. (2008) EUA 13601 25,8 Kg/m2 25,5 Kg/m2 

Laughton et al. (2009) Canadá 77 22,1 Kg/m2 22,1 Kg/m2 

Mialich et al. (2011) Brasil 200 21,84 – 26,11 
Kg/m2 

22,0 – 25,3 Kg/m2 

Gupta e Kapoor (2012) India 578 22,9 – 28,8 
Kg/ m2 

22,9 – 28,8 Kg/ 
m2 

Gómez-Ambrozi et al. (2012) Espanha 6123 29,0 Kg/m2 27,0 Kg/m2 

Laurson, Eisenmann e Welk (2011) EUA 8268 Percentil 83 Percentil 80 

Presente estudo Brasil 501 28,38 Kg/ m2 25,24 Kg/m2 



 

                                                                                                                                       

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                            CONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃO    
 



95 

                                                                                                                                       

                   Conclusão 

 

  

7 CONCLUSÃO 

 

Embora o IMC seja um método internacionalmente adotado para a classificação 

do estado nutricional, ele não avalia a composição corporal, pois não diferencia massa 

gorda de massa livre de gordura. Desta forma, sua adoção como padrão único para 

avaliação do estado nutricional pode ocasionar avaliações imprecisas e um diagnóstico 

incorreto e, consequentemente, possíveis intervenções clínicas equivocadas. 

Assim, a avaliação da composição corporal, especialmente nos indivíduos que se 

encontra em faixas intermediárias do IMC, deve ser realizada de maneira 

compartimentalizada visando intervenções clínicas e terapêuticas corretas.  

A proposta de novo IMC ajustado desenvolvida previamente (Mialich et al., 

2011) foi validada para esta amostra estudada, sendo que este novo índice manteve 

sua superioridade diagnóstica para classificação de obesidade em relação ao IMC 

tradicional, mesmo quando aplicado em uma nova população de estudo diferente da 

qual ele foi desenvolvido. 

Além disso, foram desenvolvidas novas faixas de classificação deste índice, 

sendo estas (1,35 -1,65; > 1,65 e ≤ 2,0; > 2,0), as quais possibilitarão sua utilização na 

prática clínica como uma ferramenta para compor a avaliação do estado nutricional 

dos indivíduos, de acordo com os parâmetros de composição corporal. 

Este estudo também sugere novas faixas de pontos de corte para o IMC 

tradicional para classificação de obesidade nesta amostra estudada, sendo: 28,38 

Kg/m2 e 25,24 Kg/m2, para homens e mulheres, respectivamente, visando à inclusão 

de um maior número de indivíduos e, por conseguinte, uma intervenção clínica mais 

precoce. Foram propostos também pontos de corte para o IMC ajustado para a 

classificação de obesidade, os quais seriam 1,8 para sobrepeso e 2,0 para obesidade, 

considerando ambos os gêneros. 

Em síntese, este é o primeiro estudo brasileiro que além de questionar a 

validade do tradicional critério proposto pela WHO para obesidade e analisar a relação 

entre o IMC e o percentual de gordura, também propõe uma correção para o IMC 

tradicional através do desenvolvimento e validação do IMC ajustado, assim como, a 

criação de suas respectivas faixas de classificação. Considerando os achados deste  
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estudo; parece ser necessário reorganizar os valores de pontos de corte do IMC 

tradicional para nossa população. 

Estudos transversais com grande tamanho amostral são necessários para a 

determinação destes valores de pontos de corte para vários grupos étnicos. 

Estudos futuros devem buscar a aplicação deste novo IMC ajustado pela massa 

gorda em populações de diferentes etnias, assim como, estabelecerem comparações 

sobre o desempenho diagnóstico deste índice com outros já descritos na literatura. 
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APÊNDICE A – Planilha utilizada para coleta de dados 

Data     

Nome     

Data Nascimento     

Estatura (m)     

Peso (Kg)         

Gord Total (%)         

Gord braço esq (%)         

Gord braço dir (%)         

Gord perna dir (%)         

Gord perna esq (%)         

Gord tronco (%)         

MM Total (Kg)         

MM braço esq (Kg)         

MM braço dir (Kg)         

MM perna dir (Kg)         

MM perna esq (Kg)         

MM tronco (Kg)         

Massa óssea (Kg         

Gord visceral (Kg)         

Água (%)         

TBM (Kcal)         

*Gord – gordura; MM – massa magra; dir – direita; esq – esquerda; TBM – taxa metabólica basal. 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

Projeto: Validação de Índice de Massa Corporal (IMC) ajustado pela massa gorda obtido por 

bioimpedância 

Responsável: Mirele Savegnago Mialich 

 

Gostaria de convidá-lo a participar deste projeto, o qual possui o objetivo de validar 

um novo índice de massa corporal (IMC), uma vez que o IMC tradicionalmente utilizado na 

prática clínica não diferencia a massa gorda da massa magra, podendo assim gerar 

interpretações incorretas do estado nutricional. Desta forma, este novo IMC considera em seu 

cálculo o peso (Kg) e a estatura (m), como o IMC tradicional, porém ele também utiliza o valor 

de gordura (Kg) distribuída no corpo.  

A sua participação é voluntária e este estudo não irá interferir em suas atividades 

cotidianas ou em qualquer tipo de tratamento de saúde.  

As medidas serão realizadas em dia, horário e local previamente agendados, 

respeitando a sua disponibilidade, sendo solicitado somente o jejum de, no mínimo, 4 horas 

antes da realização destas medidas. 

Para a medida de peso será utilizada uma balança portátil e para aferir a estatura será 

utilizado um equipamento chamado estadiômetro, o qual também será portátil e deverá ser 

afixado na parede. 

Para a medida da composição corporal, ou seja, gordura e músculos distribuídos no 

corpo será utilizado um aparelho chamado bioimpedância e para isso será necessário que 

esteja vestindo roupas leves e sem meias. Em seguida, será solicitado que suba na balança, de 

maneira que os calcanhares fiquem alinhados na base do equipamento, e segure com as mãos 

as duas hastes que estão conectadas ao equipamento, formando um ângulo de 90°C. As mãos 

deverão permanecer paralelas ao corpo e não poderá se mexer até que a medição seja 

concluída.  

Após esta medição, com duração aproximada de 30 segundos, o visor apresentará 

automaticamente o resultado final da avaliação de composição corporal. 

Além destas medidas, será necessário que você responda um questionário simples e 

curto para que seja possível avaliar a prática de atividade física atual. Este será aplicado pelo 

próprio examinador e não irá demandar mais do que cinco minutos. 
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Também serão coletadas informações como: idade, cor, gênero, naturalidade, estado 

civil, curso em que esta matriculado, semestre e ano que esta cursando, se vínculo 

empregatício, situação de moradia em Ribeirão Preto - SP (se reside em casa com a família, 

sozinho ou com outros estudantes), tipo de alimentação predominante enquanto esta no 

Campus da USP (restaurante central, lanchonete, restaurante self-service, etc) e história de 

evolução do seu peso desde o início da graduação, para tornar possível uma caracterização do 

perfil nutricional dos alunos matriculados na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. 

Eu, ______________________________________________________________ 

Entendo que a participação neste estudo não causará nenhum dano a minha saúde. Que 

as informações obtidas neste trabalho são confidenciais, e que os resultados desta pesquisa 

poderão ser publicados em revistas com sigilo da identidade dos participantes. E que 

receberei a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida a respeito dos 

procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações relacionadas com a pesquisa que serei 

submetido. 

E terei a liberdade de retirar meu consentimento e deixar de participar do estudo, a 

qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer tipo de prejuízo.  

Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições me foram apresentadas e 

que, livremente, manifesto a minha vontade em participar do referido projeto. 

Ribeirão Preto, ______ de ________________ de 20__. 

 

 _____________________________                          __________________________            

                           Voluntário                   Mirele Savegnago Mialich      
  Pesquisadora Responsável  

                  (16) 9182 2827 
     ___________________________________ 
      Responsável Legal do Voluntário 
              (para menores de 18 anos) 
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APÊNDICE C – Questionário Sócio-demográfico e de Padrão Alimentar 

1.Nome: __________________________________________________________ 

2. Data atual: _______________________       3. Data Nascim.: _______________ 

3. Número USP: _____________________       4. Idade: _____________________ 

5. Curso: __________________________         6. Semestre/ano: ______________ 

7. Período escolar:  (   ) Integral  (   )  Matutino (   ) Vespertino (   ) Noturno 

8. Gênero: (     ) masculino        (      ) feminino 

9. Cor:  (    ) branco     (     ) preto   (      ) pardo   (        ) amarelo      (         ) indígena 

10. Estado civil: (    )casado   (     ) solteiro   (     )desq./sep.   (      ) divorciado  (      ) viúvo     

11. Etilismo:    (        ) sim               (      ) não 

12. Tabagismo:    (        ) sim        (      ) não 

13. Vínculo empregatício:   (       ) sim          (        ) não        (         ) outros 

14. Situação de moradia em Ribeirão Preto:  

(          ) casa com a família                                              

(          ) sozinho                                                                 

(          )  com outros estudantes                                    

(         ) com cônjuge 

(          )  com parentes (avós, tios, primos) 

(          ) com namorado (a)  

15. Tipo de alimentação predominante enquanto está no Campus: 

(           ) restaurante central 

(           ) lanchonete 

(           ) restaurante self-service 

(           ) traz refeição de casa 

(           )não realiza alimentação no Campus 

16. Quais refeições você faz por dia? 

(       )café da manhã 

(       )complementar da manhã 

(       )almoço 

(       )complementar da tarde 

(       )jantar 

(       )ceia 

(      )outros horários 
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17. Quais destas refeições você realiza no Campus? 

(   )café da manhã  

(    )complementar da manhã 

(     )almoço 

(      )complementar da tarde 

(      )jantar 

(      )ceia 

(       )outros 

14. História de evolução ponderal desde o início da graduação: 

(         ) manutenção ponderal 

(         ) ganho de peso  - em Kg _________________ 

(        ) perda de peso - em Kg __________________ 

15. Como você se classifica: 

(     ) muito gordo (a) 

(     ) gordo (a) 

(     )  normal 

(     ) magro (a) 

(      ) muito magro (a) 

16.  Como você classifica seu pai: 

(     ) muito gordo 

(     ) gordo 

(     )  normal 

(     ) magro 

(      ) muito magro 

17.  Como você classifica sua mãe: 

(     ) muito gorda 

(     ) gorda 

(     )  normal 

(     ) magra 

(      ) muito magra 
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APÊNDICE D 
 

 

Tabela 6: Classificação dos indivíduos conforme o padrão de atividade física segundo o IPAQ e separados por curso.  

 

 Sedentários Irregularmente ativo Ativo Muito Ativo 

 % n % n % n % n 

Medicina 19,3 12 33,8 21 30,6 19 16,1 10 

Nutrição 4,0 4 40,8 40 46,9 46 8,1 8 

Fonoaudiologia 11,3 5 50,0 22 36,3 16 2,2 1 

Fisioterapia 2,6 2 41,3 31 49,3 37 6,6 5 

Terapia Ocupacional 14,8 4 59,2 16 22,2 6 3,7 1 

Informática Biomédica 6,9 3 46,5 20 37,2 16 9,3 4 

Educação     Física 1,6 1 13,5 8 67,7 40 15,2 9 

Enfermagem 21,5 20 40,8 38 33,3 31 4,3 4 
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APÊNDICE E 
 
 
Tabela 7: Descrição dos locais onde os indivíduos praticam atividade física. 
 

 Medicina Nutrição Fonoaudiologia Fisioterapia Terapia 
Ocupacional 

Informática 
Biomédica 

Educação     
Física 

Enfermagem 

 % n % n % n % n % n % n % n % n 

Academi
a  

27,4  17 28,5  28 18,1  8 30,6  23 11,1  3 18,6  8 33,8  20 13,9  13 

“Cefer” *  25,8  16 32,6  32 11,3  5 38,6  29 -  25,5  11 57,6  34 17,2  16 

Locais 
públicos  

11,2  7 30,6  30 38,6  17 20,0 15 29,6  8 30,2  13 28,8  17 18,2  17 

Quadra/ 

Campo  

16,1 10 6,1 6 -  -  -  13,9  6 27,1 16 1,07  1 

Piscina  6,4 4 6,1  6 -  1,3  1 3,7  1 -  1,6  1 -  

Ciclovia  -  -  -  -  -  -  -  -  

Casa  -  2,0  2 -  1,3  1 -  -  -  -  

Não se 
aplica  

38,7  24 23,4  23 43,1  19 26,6  20 59,2  16 37,2  16 3,3  2  50 

 

* Cefer: Centro de Educação Física Esportes e Recreação. 
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APÊNDICE F 
 

 

Tabela 8: Descrição dos motivos que justificam o fato dos indivíduos não praticarem atividade física.  

 
 Falta de tempo Falta de dinheiro Falta de 

vontade 
Nunca pensou 

nisso 
Não se aplica 

 % n % n % n % n % n 

Medicina 62,9 39 6,4 4 9,6 6 - - 33,8 21 

Nutrição 60,2 59 11,2 11 26,5 26 2,0 2 23,4 23 

Fonoaudiologia 50,0 22 4,5 2 40,9 18 - - 27,2 12 

Fisioterapia 49,3 37 1,3 1 16,0 12 1,3 1 29,3 22 

Terapia 
Ocupacional 

59,2 16 14,8 4 25,9 7 - - 14,8 4 

Informática 
Biomédica 

48,8 21 2,3 1 9,3 4 - - 41,8 18 

Educação     
Física 

44,0 26 - - 5,0 3 - - 52,5 31 

Enfermagem 60,2 56 8,6 8 20,4 19 3,2 3 23,6 22 
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APÊNDICE G 

 

Tabela 9: Descrição do número de refeições realizadas pelos indivíduos ao longo do dia 

e dentro do Campus, separados por curso.  

 

 No de refeições realizadas 
por dia 

No de refeições realizadas 
no Campus 

Medicina 4,0 ± 1,2 1,9±1,0 

Nutrição 4,7 ± 1,0 2,2±0,9 

Fonoaudiologia 4,0 ± 1,1 1,7±1,7 

Fisioterapia 3,9 ± 0,9 1,6±0,7 

Terapia Ocupacional 3,7 ± 0,8 1,3±0,6 

Informática Biomédica 3,6 ± 1,0 1,6±0,8 

Educação     Física 4,0 ± 1,1 1,5±0,8 

Enfermagem 4,2 ± 1,1 2,1±1,0 

Resultados expressos em média ± SD. 
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APÊNDICE H 

Tabela 10: Descrição de quais refeições são realizadas pelos indivíduos ao longo do dia, separados por curso.  

 

 

 

 

 

 Medicina Nutrição Fonoaudiologia Fisioterapia Terapia 
Ocupacional 

Informática 
Biomédica 

Educação     
Física 

Enfermagem 

 % n % n % n % n % n % n % n % n 

Café da 
manhã  

87,0  54 90,8  89 88,6  39 84,0  63 62,9  17 72,0  31 83,0  49 83,8  78 

Comple
mentar 
da 
manhã 

38,8  28 58,1  57 34,0  15 12,0  9 3,7  1 16,2  7 27,1  16 40,8  38 

Almoço  86,1  62 100  98 100 44 100  75 100  27 100  43 100  59 97,8  91 

Comple
mentar 
da 
tarde  

50,0  31 84,6  83 72,7  32 8,0  60 70,3  19 48,8  21 66,1  39 68,8  64 

Jantar 93,5  58 96,9  95 84,0  37 89,3  67 92,5  25 100  43 98,3  58 91,3  85 

Ceia 27,4  17 35,7  35 18,1  8 24,0  18 37,0  10 25,5  11 27,1  16 38,7 36 
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APÊNDICE I 
 
Tabela 11: Descrição dos locais onde os indivíduos realizam suas refeições enquanto estão no Campus.  

 

 Restaurante 
universitário 

Lanchonete Restaurante self 
service 

Traz de casa 

 % n % n % n % n 

Medicina 87,0 54 19,3 12 27,4 17 8,0 5 

Nutrição 86,7 85 27,5 27 29,5 29 40,8 40 

Fonoaudiologia 68,1 30 22,7 10 45,4 20 29,5 13 

Fisioterapia 61,3 46 64,0 48 22,6 17 26,6 20 

Terapia Ocupacional 62,9 17 66,6 18 14,8 4 18,5 5 

Informática 
Biomédica 

88,3 38 18,6 8 23,2 10 4,6 2 

Educação     Física 83,0 49 11,8 7 5,0 3 5,0 3 

Enfermagem 83,8 78 35,4 33 13,9 13 15,0 14 
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APÊNDICE J 

 

 

Tabela 12: Descrição das mudanças de peso apresentadas pelos estudantes após o ingresso na Universidade e 

classificadas em: ganho de peso, perda de peso ou manutenção de peso, separados por cursos.  

 

 

 Medicina Nutrição Fonoaudiologia Fisioterapia Terapia 
Ocupacional 

Informática 
Biomédica 

Educação     
Física 

Enfermagem 

 % n % n % n % n % n % n % n % n 

Ganho 
de peso  

33,8  21 41,8  41 59,0  26 54,6  41 51,8  14 39,5  17 50,8  30 55,9  52 

Perda 
de peso  

24,1  15 29,5  29 9,0  4 16,0  12 29,6  8 20,9  9 15,2 9 22,5  21 

Manuten
ção de 
peso  

41,9  26 28,5  28 31,8  14 29,3  22 18,5  5 39,5  17 33,8  20 21,5  20 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
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ANEXO B – Adendo na Aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa 
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ANEXO C - Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) – versão curta 

As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física na 

ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de 

um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades 

em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor, responda cada 

questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua participação! 

 

 

 

 

 

 

 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo 

menos 10 minutos contínuos de cada vez. 

 

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos 

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para 

outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

 

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 

tempo no total você gastou caminhando por dia? 

horas: ______ Minutos: _____ 

 

2a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, 

fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços 

domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou 

qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do 

coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA) 

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos 

contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 

horas: ______ Minutos: _____ 

Para responder as questões lembre que: 

• Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço 

físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal. 

• Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico 

e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal. 
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3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 

10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, 

pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no 

quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez 

aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração. 

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

 

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 

contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 

horas: ______ Minutos: _____ 

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no 

trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo 

sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, 

lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o 

transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 

 

4a Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 

______horas ____minutos 

 

4b Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana? 

______horas ____minutos 
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ANEXO D – ARTIGO PUBLICADO 
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RESUMO  

Introdução: a obesidade é definida como o excesso de tecido adiposo e o IMC tem 

sido um dos métodos mais utilizados para o seu diagnóstico devido sua facilidade 

de aplicação e baixo custo. Objetivo: este trabalho buscou validar o Índice de 

Massa Corporal ajustado pela massa gorda obtido por impedância bioelétrica 

previamente desenvolvido por Mialich et al., 2011, em indivíduos de ambos os 

gêneros. Casuística e Métodos: foi realizado um estudo transversal com 501 

indivíduos, de ambos os gêneros, com faixa etária entre 17 e 38 anos, matriculados 

em cursos de graduação da USP do campus de Ribeirão Preto. Os indivíduos foram 

submetidos à aferição de peso, estatura e impedância bioelétrica. A participação 

dos alunos foi voluntária e todos os indivíduos foram avaliados somente 1 vez no 

estudo e por um grupo de examinadores treinados. Resultados e Discussão: A 

amostra era composta por 366 mulheres e 135 homens e apresentou médias de 

idade de 20,4 ± 32,8 anos; peso 63,0 Kg ± 13,5; estatura 166,9 ± 9,0 cm e IMC 22,4 

± 3,4 Kg/m2. Com relação à validação foram verificados valores elevados e 

satisfatórios de R2 sendo, 91,1%, 91,9% e 88,8%, considerando todos os indivíduos, 

homens e mulheres, respectivamente. Foram definidas também novas faixas de 

classificação do estado nutricional para ambos os gêneros, considerando este novo 

IMC ajustado, sendo: 1,35 a 1,65 (risco nutricional para subnutrição), > 1,65 e ≤ 

2,0(eutrofia) e > 2,0 (obesidade). Com relação ao desempenho diagnóstico, 

verificou-se que este novo índice possui uma capacidade mais acurada de captar 

indivíduos obesos (0,980; 0,993; 0,974), considerando todos os indivíduos, mulheres 

e homens, respectivamente e os pontos de corte para gordura corporal de 25% 

(homens) e 35% (mulheres), em detrimento ao IMC tradicional (0,932; 0,956; 0,95).  

Além disso, este trabalho possibilitou a definição de novos de pontos de corte do 

IMC tradicional para a classificação de obesidade, sendo: 25,24 Kg/m2 e 28,38 

Kg/m2, para homens e mulheres, respectivamente. Conclusão: o novo IMC ajustado 

foi validado para a população estudada e pode ser adotado na prática clínica. 

Novos estudos devem buscar a sua aplicação em diferentes etnias assim como a 

comparação deste índice com outros já descritos previamente na literatura 

científica. 

Palavras-chave: composição corporal, índice de massa corporal, impedância 

bioelétrica e gordura corporal. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS) a definição de 

obesidade consiste no excesso de tecido adiposo (WORLD HEALTH ORGANIZATON, 

1998) e provavelmente este é o mais antigo distúrbio metabólico. Recentemente, a 

obesidade pôde ser considerada a mais importante desordem nutricional nos países 

desenvolvidos, tendo em vista o aumento de sua incidência: acredita-se que atinja 

10% da população desses países (FRANCISCHI et al., 2000) e que mais de um terço 

da população norte-americana esteja acima do peso desejável. A obesidade está 

sendo considerada então uma epidemia mundial, presente tanto em países 

desenvolvidos como em desenvolvimento (FRANCISCHI et al., 2000). 

O Brasil ocupa a 77ª posição no ranking da OMS, sendo que em 2010 o 

Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

divulgaram dois grandes levantamentos dos números do excesso de peso e 

obesidade no Brasil: o VIGITEL Brasil 2009: Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico e a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF). Neste primeiro levantamento, encontrou-

se uma frequência de excesso de peso de 46,6%, sendo maior entre homens (51,0%) 

do que entre mulheres (42,3%). Esta tendência pode ser confirmada pela POF, a 

qual demonstra que o excesso de peso quase triplicou entre homens, de 18,5% em 

1974-75 para 50,1% em 2008-09, enquanto que nas mulheres passou de 28,7% para 

48%. 

O índice aceito universalmente para a classificação da obesidade é o índice 

de massa corpórea (IMC) proposto por Quetelet, em 1835, o qual é expresso pelo 

peso em quilogramas do indivíduo dividido pelo quadrado da altura em metros 

(peso/ estatura2). Em 1997, a Organização Mundial da Saúde (OMS) adotou este 

índice como uma referência de medida para a obesidade, sendo assim, sobrepeso e 

obesidade são definidos como um faixa de IMC de 25,0-29,9 Kg/m2 e acima de 30,0 

Kg/m2, respectivamente. Desde então, estes pontos de corte tem sido usados como 

um padrão em diferentes populações e em diferentes grupos étnicos, com o 

pressuposto de que estes diferentes grupos étnicos possuem risco de 

mortalidade/morbidade semelhantes. Porém, estudos recentes (MIALICH et al., 

2011; GUPTA E KAPOOR, 2012. GÓMEZ-AMBROSI et al., 2012) mostram que ainda 
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persiste a controvérsia sobre o melhor IMC para classificação de obesidade em 

diferentes populações. 

Tendo em vista toda esta problemática apresentada referente à obesidade, 

surge a necessidade iminente de se propor um aprimoramento do IMC, através da 

validação do novo IMC ajustado pela massa gorda [(3 Peso + 4 Massa 

Gorda)/Estatura] desenvolvido previamente por Mialich et al. (2011). Assim como, 

a necessidade de se desenvolver novas faixas de classificação para a adoção deste 

índice na prática clínica.   

 

CASUÍSTICA E MÉTODOS 

Sujeitos 

O estudo foi realizado em indivíduos de ambos os gêneros, saudáveis, sendo 

adolescentes de 17 anos a 19 anos 11 meses e 29 dias e adultos a partir dos 20 anos 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995), que estavam matriculados em cursos de 

graduação da Universidade de São Paulo (USP). 

A escolha dos cursos foi realizada de maneira aleatória e por conveniência e 

todos os alunos de uma classe foram convidados a participar.  

Após aceitação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Processo nº 1955/2010) os estudantes foram submetidos à aferição de peso, 

estatura e a avaliação de composição corporal através do equipamento de 

impedância bioelétrica. 

Dentre os critérios de exclusão foram considerados indivíduos com 

incapacidade de deambular, amputação, ou presença de objetos metálicos no 

corpo, devido dificuldade de realização das medidas ou interferência nos 

resultados da impedância bioelétrica. A participação dos alunos foi voluntária e 

todos os indivíduos foram avaliados somente 1 vez no estudo e por um grupo de 

examinadores treinados 

Avaliação Antropométrica 

O peso corporal (Kg) foi aferido em balança eletrônica BC-558 Ironman 

Segmental Body Composition Monitor (Tanita Corp., Tokyo, Japan), com 

capacidade máxima de 150 Kg e precisão de 0,01 Kg. Esta medida foi realizada, 

após, no mínimo, 5 horas de jejum, seguido de esvaziamento da bexiga e estando 

os indivíduos descalços e com as vestimentas leves. Para a aferição da estatura, foi 
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utilizada uma fita métrica plástica, a qual foi afixada na parede sem rodapé, e a 

estatura medida com os estudantes em posição ortostática, com pescoço e cabeça 

alinhados, descalços com auxílio de esquadro de madeira. A aferição da estatura 

(m) foi realizada em duplicata, permitindo a variação máxima de 0.5 cm entre as 2 

medidas, sendo calculada a médias dos valores (ACUÑA; CRUZ, 2004). 

Avaliação de Composição Corporal 

A avaliação de composição corporal foi realizada utilizando o equipamento 

BC-558 Ironman Segmental Body Composition Monitor (Tanita Corp., Tokyo, Japan). 

Para a realização deste exame, os indivíduos deveriam estar com roupas leves, sem 

meias e certificados de que os calcanhares estavam corretamente alinhados com os 

eletrodos da plataforma de medição. Alguns requisitos deveriam ser obedecidos, 

como: estar, no mínimo, há 5 horas em jejum; não ter praticado atividade física 

vigorosa nas últimas 12 horas; estar vestindo roupas leves; urinar 30 minutos antes 

do início e que se abstenham do consumo de bebidas alcoólicas ou que contenham 

cafeína até 24 horas antes deste exame.  Durante o exame, os indivíduos 

seguravam nas mãos manetes retráteis com eletrodos que atuam em conjunto com 

os eletrodos dos pés formando um ângulo de 90ºC, entre a base do eletrodo e a 

haste que o conecta ao equipamento. Após esta medição, com duração aproximada 

de 30 segundos, o visor apresentava automaticamente o resultado final da 

avaliação de composição corporal.  

Análise Estatística 

Para as análises de validação do novo índice corrigido pela massa gorda foram 

ajustados modelos de regressão tendo o “novo IMC ajustado” como variável 

independente e o “IMC tradicional” como variável dependente, sendo que o 

coeficiente de determinação (R2) foi utilizado como uma medida da capacidade 

preditora do “novo IMC ajustado” perante o “IMC tradicional”.  

Para o desenvolvimento das faixas de classificação do estado nutricional para 

este novo IMC ajustado a fim de que ele possa ser adotado na prática clínica foram 

utilizados as faixas de classificação do IMC tradicional associados com os pontos de 

corte de gordura corporal de 25% e 35%, para homens e mulheres, respectivamente 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000). 

Para a definição dos novos pontos de corte do IMC para a classificação de 

obesidade nesta população foi utilizada a análise de regressão linear simples. E 
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para as comparações entre médias foi utilizado o teste t Student, enquanto que 

para as análises entre três médias ou mais, utilizou-se o método da Análise de 

Variância, mais conhecida como ANOVA, sendo para ambos p < 0,05 aceito como 

significância estatística.  

RESULTADOS 

A amostra era composta por 27,0% de homens e 73,0% de mulheres, destes 

84,7% eram brancos, 10,1% pardos, 3,8% amarelos e 1,4% negros. As médias de 

idade foram 20,4 ± 2,8 anos para todos os indivíduos, 20,8 ± 3,2 anos para homens 

e 20,3 ± 2,7 anos para mulheres, não havendo diferenças estatísticas entre eles.  

As variáveis peso, estatura e IMC foram significativamente maiores nos 

homens, sendo: 71,7 Kg ± 18,5 e 64,6 Kg ± 16,0; 169,6 cm ± 8,4 157,2 cm ± 5,8; 

24,4 Kg/m2 ± 3,8 e 21,7 Kg/m2 ± 3,0, para homens e mulheres, respectivamente.  

Com relação aos demais dados de composição corporal, os homens 

apresentaram valores significativamente superiores ao das mulheres para nas 

variáveis massa livre de gordura (60,0±7,7 kg versus 39,8±3,8 kg) e água corporal 

total (59,9±5,3 % versus 54,3±4,4%), enquanto que a massa gorda foi superior nas 

mulheres (26,6±6,2% versus 17,0±6,2%), conforme verificado na Tabela 1.  

Os indivíduos da amostra avaliada cursavam: Medicina (n=62), Nutrição 

(n=98), Fonoaudiologia (n=44), Fisioterapia (n=75), Terapia Ocupacional (n=27), 

Informática Biomédica (n=43), Educação Física (n=59) e Enfermagem (n=93), sendo 

que a grande maioria deles era solteira não apresentava hábito tabagista, não 

possuíam vínculo empregatício, porém faziam uso de bebida alcoólica (Tabela 2). 

Para as análises de validação do IMC ajustado pela massa gorda foram 

ajustados modelos de regressão linear tendo o “IMC ajustado” como uma variável 

independente e o “IMC tradicional” como variável dependente, sendo que o 

coeficiente de determinação (R2) foi utilizado como uma medida da capacidade 

preditora do “IMC ajustado” perante o “IMC tradicional”. Deste modo, quando 

considerado todos os indivíduos desta amostra, observou-se R2 de 91,1% e quando 

estes foram separados de acordo com o gênero, os valores de R2 foram 91,9% e 

88,8%, para homens e mulheres, respectivamente, conforme demonstrado na 

Figura 1. 

Um dos objetivos secundários desde estudo era o desenvolvimento de faixas 

de classificação deste novo índice para que ele pudesse ser aplicado na prática 
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clínica. Neste sentido, os dados da amostra foram distribuidos, considerando-se as 

faixas do IMC tradicional definidas pela OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2000), e os novos valores assumidos após o cálculo do IMC ajustado pela massa 

gorda (Figura 2) e, nota-se que as faixas de IMC ajustado correspondentes ao IMC 

tradicional sugeridas, considerando todos os indivíduos, seriam: 1,35 a 1,65 (risco 

nutricional para subnutrição), > 1,65 e ≤ 2,0(eutrofia) e > 2,0 (obesidade). 

Como forma de ratificar estas análises, a Figura 3, propõe os pontos para 

classificação do IMC ajustado de acordo com as faixas de classificação do IMC 

tradicional e considerando os gêneros, feminino e masculino e seus respectivos 

pontos de corte para massa gorda. E novamente, faixas de classificação para o IMC 

ajustado muito semelhantes às propostas na Figura 1 foram observadas, 

corroborando com o princípio básico deste estudo que prioriza o uso de um índice 

simples e que possa pudesse ser aplicado para ambos os gêneros, sem a 

necessidade de equações diferenciadas entre eles. 

Considerando os pontos de corte de gordura corporal para classificação de 

obesidade proposto pela WHO, sendo, 25% e 35% para homens e mulheres, 

respectivamente, é possível visualizar uma comparação entre as capacidades do 

IMC tradicional e do novo IMC ajustado em detectar obesidade na amostra avaliada. 

Deste modo, é possível constatar que a área sob a curva do IMC ajustado (0,980; 

0,993; 0,974) foi superior ao IMC tradicional (0,932; 0,956; 0,95) para classificação 

de obesidade considerando todos os indivíduos e separados em homens e mulheres, 

respectivamente (Figuras 4 e 5). 

Em seguida, este trabalho também buscou propor novos pontos de corte do 

IMC para a classificação correta do estado nutricional na população brasileira. Para 

isso, realizou-se análise de regressão linear, sendo obtido novos valores de IMC 

tradicional para se detectar obesidade nesta amostra, sendo estes: 25,24 Kg/m2 

(considerando gordura corporal = 35%) e 28,38 Kg/m2 (considerando gordura 

corporal = 25%), para mulheres e homens, respectivamente. 

Aplicando-se estas mesmas análises, porém agora, considerando-se o novo 

IMC ajustado, foram verificados os novos pontos de corte de: 1,85 (para gordura 

corporal = 30%) e 2,1 (para gordura corporal = 35%) ambos para mulheres; e 1,8 

(para gordura corporal = 20%) e 2,08 (para gordura corporal = 25%), ambos para 

homens, conforme observado na Figura 17. Neste caso, notam-se pontos de corte 
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do IMC ajustado para classificação de sobrepeso e obesidade muito semelhantes 

entre os sexos, fato que reforça uma das principais vantagens deste índice que é a 

sua aplicabilidade em ambos os gêneros de maneira bem uniforme, conforme 

demonstrado na Figura 6. 

DISCUSSÃO 

Este estudo envolvendo uma amostra da população brasileira demonstra que 

o IMC tradicional possui um desempenho diagnóstico limitado em identificar 

corretamente os indivíduos com excesso de gordura corporal, e propõe a adoção do 

IMC ajustado pela massa gorda [(3 Peso + 4 Massa Gorda)/Estatura], o qual foi 

validado para esta amostra estudada conforme descrito anteriormente. Entretanto, 

os autores ressaltam que ainda há necessidade de se desenvolverem novos estudos 

com amostras randomizadas e representativas da população brasileira. 

Além da validação, outro objetivo deste trabalho era o desenvolvimento de 

faixas de classificação deste novo índice para que o mesmo possa ser aplicado na 

rotina da prática clínica. Deste modo, optou-se em descrever faixas que 

considerassem todos os indivíduos juntos, visto que o enfoque principal deste 

trabalho, desde o desenvolvimento deste índice, sempre foi mantém um índice 

simples e que fosse aplicado a todos os indivíduos sem qualquer variável adicional 

que subdividisse a equação entre homens e mulheres. Diante disso, optou-se por 

faixas do IMC ajustado únicas entre os gêneros (1,35 a 1,65, > 1,65 e ≤ 2,0 e > 2,0) 

e que fossem correspondentes ao IMC tradicional com o propósito de facilitar a 

utilização e interpretação deste recurso na prática clínica. Neste momento, 

destaca-se a limitação do estudo pelo fato deste não ter adotado uma técnica 

padrão-ouro para a validação do índice, como ocorreu com Bergman et al. (2011), 

os quais optaram pelo DXA para validação do BAI (Body Adiposity Index). 

Além disso, este presente trabalho também propõe novos pontos de corte 

para classificação de obesidade, considerando os pontos de gordura corporal de 

35% para mulheres e 25% para homens, sendo estes 25,24 Kg/m2 e 28,38 Kg/ m2, 

para homens e mulheres, respectivamente. 

Na literatura, constam outros trabalhos que também buscaram propor e 

discutir novos pontos de corte para o IMC para a classificação de obesidade em 

diferentes etnias, conforme apresentado em quadro comparativo (Tabela 3) 
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CONCLUSÃO 

Portanto, embora o IMC seja um método internacionalmente adotado para a 

classificação do estado nutricional, ele não avalia a composição corporal, pois não 

diferencia massa gorda de massa livre de gordura, podendo ocasionar diagnóstico 

incorreto e, consequentemente, intervenções clínicas equivocadas. A proposta de 

IMC ajustado foi validada para a amostra estudada e apresentou superioridade 

diagnóstica para classificação de obesidade em relação ao IMC tradicional. As novas 

faixas do IMC ajustado para a classificação de obesidade na população brasileira 

também foram propostas e possibilitam a inclusão de um maior número de 

indivíduos e, por conseguinte, uma intervenção clínica mais precoce. Estudos 

futuros devem buscar a aplicação deste IMC ajustado em amostras randomizadas e 

de várias etnias, assim como a comparação de seu desempenho diagnóstico com o 

de outros índices já descritos na literatura.  
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Tabela 1: Descrição das características antropométricas e composição corporal de 

todos os indivíduos e separados por gêneros, masculino e feminino. 

 

 TODOS 

(n = 501) 

MASCULINO 

(n = 135) 

FEMININO 

(n = 366) 

p valor* 

Idade (anos) 20,4±2,8 20,8±3,2 20,3±2,7 0,0813 

Peso (Kg) 63,0±13,5 76,9±13,6 57,8±9,2 < 0,0001 

Estatura (m) 166,9±9,0 177,3±6,7 163,1±6,3 < 0,0001 

IMC (Kg/m2) 22,4±3,4 24,4±3,8 21,7±3,0 < 0,0001 

MLG total (Kg)  45,3±10,3 60,0±7,7 39,8±3,8 < 0,0001 

MG total (%)  24,0±7,5 17,0±6,2 26,6±6,2 < 0,0001 

ACT (%) 55,8±5,2 59,9±5,3 54,3±4,4 < 0,0001 

* MLG = Massa livre de gordura, MG = massa gorda, ACT = água corporal total. 

p valor calculado através do teste t Student e considerando as diferenças entre masculino e feminino
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Tabela 2: Características demográficas dos estudantes da Universidade de São Paulo separados por cursos. 

 Medicina 

(n = 62) 

Nutrição 

(n = 98) 

Fonoaudiologia 

(n = 44) 

Fisioterapia 

(n = 75) 

Terapia 

Ocupacional 

(n = 27) 

Informática 

Biomédica   

(n = 43) 

Educação     

Física          

(n = 59) 

Enfermagem  

(n = 93) 

 %      n %       n     %       n %       n %        n %       n %       n %       n 

Estado Civil         

Solteiro  100    62 100    98   95,4     42 100     75    100     27 100     43    94,9     56   98,9     92 

Casado  - -     4,5       2 - - -       5,0      3     1,0      1 

Tabagismo         

Sim 4,8      3 2,0      2 0 2,7       2 3,7        1 11,6     5 3,3      2 4,3      4 

Não  95,1   59 97,9   96 100     44 97,3   73 96,2     26 88,3    38 96,6    57 95,6    89 

Etilismo         

Sim  56,4    35 69,3   68 59,0    26 64,0    48 70,3   19 79,0    34 71,1    42 63,4    59 

Não  43,5    27 30,6   30 40,9    18 36,0    27 29,6    8 20,9     9 28,8    17 36,5    34 

Vínculo Empregatício         

Sim   3,2     2  2,0     2  2,2     1  5,3     4 - 4,6      2 23,7    14  6,4     6 

Não  93,5   58 83,6   82 77,2    34 57,3    43 74,0   20 72,0     31 55,9    33 48,3    45 

Outros  3,2     2 14,2   14 20,4    9 37,3     28 25,9    7 23,2     10 20,3    12 45,1    42 



145 

       

                Anexos                              

 

  

 
R2 = 91,1%, obtido por modelo de regressão linear. 

R2 = 88,8%, sexo feminino, obtido por modelo de regressão linear. 

R2 = 91,9%, sexo masculino, obtido por modelo de regressão linear. 

 

 

 

 

Figura 1: Análise de regressão linear para validação do IMC ajustado por massa 

gorda, na qual o “IMC ajustado” é a variável independente e o “IMC tradicional” a 

variável dependente. 
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Figura 2: Distribuição dos dados refrentes aos valores do IMC ajustado, 

considerando as diferentes faixas de classificação para o IMC tradicional e 

separados por gêneros.  
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Figura 3: Distribuição dos indivíduos separados por gêneros de acordo com as faixas 

de classificação para o IMC tradicional, considerando os valores de IMC ajustados 

correspondentes e os pontos de corte para massa gorda de 35% e 25%, para 

mulheres e homens, respectivamente. 
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Figura 4: Distribuição dos indivíduos de acordo com os pontos de corte de gordura 

corporal (25% para homens e 35% para mulheres) e os valores de IMC tradicional 

seguido de suas respectivas curvas ROC, separados em todos os indivíduos, mulheres e 

homens, respectivamente. 
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Figura 5: Distribuição dos indivíduos de acordo com os pontos de corte de gordura 

corporal (25% para homens e 35% para mulheres) e os valores de IMC ajustado seguido 

de suas respectivas curvas ROC, separados em todos os indivíduos, mulheres e homens, 

respectivamente. 
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Figura 6: Pontos de corte de IMC tradicional e IMC ajustado para detectar obesidade, 

em homens e mulheres da amostra estudada, considerando os percentuais de gordura 

corporal para classificação de sobrepeso e obesidade de 20% e 25% e 30% e 35%, para 

homens e mulheres, respectivamente. 
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Tabela 3: Resumo comparativo de estudos propondo novos pontos de corte do IMC 

para classificação de sobrepeso/obesidade em homens e mulheres. 

 
Referência 

 
País 

 
n 

Pontos de 
corte do IMC 
- Homens 

Pontos de corte 
do IMC – 
Mulheres 

Deurenberg-Yap et al. (2000) Singapura 291 26,0 a 27,0 
Kg/m2 

26,0 a 27,0 
Kg/m2 

Frankenfield et al. (2001) EUA 141 22,6 Kg/m2 20,1 Kg/m2 

Ko et al. (2001) China  5153 23,0 – 26,0 
Kg/m2 

23,0 – 26,0 Kg/m2 

Dudeja et al. (2001) India 123 21,5 Kg/m2 19,0 Kg/m2 

Oh et al. (2004) Coreia 773,91
5 

25,0 Kg/m2 25,0 Kg/m2 

Kagawa et al. (2006) Japão 139 - 23,0 Kg/m2 

Bozkirli et al. (2007) Turquia 909 28,24 Kg/m2 28,02 Kg/m2 

Romero-Corral et al. (2008) EUA 13601 25,8 Kg/m2 25,5 Kg/m2 

Laughton et al. (2009) Canadá 77 22,1 Kg/m2 22,1 Kg/m2 

Mialich et al. (2011) Brasil 200 21,84 – 26,11 
Kg/m2 

22,0 – 25,3 Kg/m2 

Gupta e Kapoor (2012) India 578 22,9 – 28,8 
Kg/ m2 

22,9 – 28,8 Kg/ 
m2 

Gómez-Ambrozi et al. (2012) Espanha 6123 29,0 Kg/m2 27,0 Kg/m2 

Laurson, Eisenmann e Welk (2011) EUA 8268 Percentil 83 Percentil 80 

Presente estudo Brasil 501 28,38 Kg/ m2 25,24 Kg/m2 



                
 

 

 

 

 


