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RESUMO 
 

MIALICH, M. S. Proposta de novo Índice de Massa Corporal (IMC) corrigido por 
massa gorda através do uso da bioimpedância. 2009. 99 p. Dissertação (Mestrado) 
– Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2009.  
 
A obesidade é definida como o excesso de tecido adiposo e tem sido demonstrada 
como deletéria para sistemas e órgãos. O IMC é 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 de massa 
magra. Este trabalho buscou propor um novo escore para classificação do estado 
nutricional, embasado no IMC tradicional, porém ajustado pela massa gorda através do 
uso da bioimpedância em indivíduos de ambos os sexos. O estudo foi realizado com 
200 indivíduos, de ambos os sexos, com faixa etária entre 18 e 60 anos e que estavam 
em acompanhamento no Hospital das Clínicas da FMRP – USP. Os indivíduos foram 
divididos em: Grupo 1 (n=100) utilizado para construção do IMC corrigido e Grupo 2 
(n=100), para aplicação do IMC corrigido e comparação com o IMC tradicional. Todos 
foram submetidos à avaliação antropométrica e de composição corporal. A amostra do 
Grupo 1 apresentou médias de idade de 49,6 ± 15,0 anos e 46,2 ± 17,6 anos; peso 71,7 
Kg ± 18,5 e 64,6 Kg ± 16,0; estatura 169,6 cm ± 8,4 157,2 cm ± 5,8; IMC 24,8 ± 5,5 
Kg/m2 e 26,1 ± 6,2 Kg/m2; massa magra , 51,1 Kg ± 9,9 e 38,6 Kg ± 5,8; massa gorda 
23,4 % ± 8,3 e 35,3 % ± 9,, para homens  mulheres, respectivamente. A amostra do 
Grupo 2 apresentou médias semelhantes para estas variáveis. Após a análise fatorial 
dos dados obtidos no Grupo 1, obteve-se um novo escore, sendo este (3 Peso + 4 MG) 
/Estatura. Considerando os pontos de corte para gordura corporal propostos pela WHO 
como, 25% e 35%, e até mesmo 20% e 30%, para homens e mulheres, 
respectivamente, verifica-se que este novo escore possui uma capacidade mais 
acurada de captar indivíduos obesos (0,953) em detrimento ao IMC tradicional (0,888), 
por este último não considerar os valores de MGT em seu cálculo. Em seguida, este 
mesmo escore foi aplicado em uma nova população, o Grupo 2 e os resultados 
superiores ao uso do IMC tradicional prevaleceram, sendo para o novo escore 0,986; 
0,97 e 1 e para o IMC tradicional 0,978, 0,97, 0,98, ambos para todos os indivíduos, 
homens e mulheres, respectivamente. Além disso, este trabalho possibilitou a definição 
de novas faixas de pontos de corte do IMC para a classificação de obesidade, sendo 
estes nas faixas entre: 21,84 Kg/m2 a 26,11 Kg/m2; 22,03 Kg/ m2 a 25,3 Kg/ m2, para 
homens e mulheres, respectivamente, Estes nos permitem sugerir o uso de um novo 
IMC corrigido em detrimento ao IMC tradicional, como forma de suprir e possibilitar uma 
intervenção nutricional mais adequada. Portanto, 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 e novos valores de IMC para classificação de obesidade. 
 
 

Palavras-chave: Composição Corporal. Índice de Massa Corporal. Bioimpedância. 

Gordura Corporal 



 

  

ABSTRACT 
 

MIALICH, M. S. Proposed of new body mass index (BMI) adjusted for fat using the 
bioimpedance. 2009. 99 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009.  
 

Obesity is defined as the excess adipose tissue and has been shown to have 
deleterious effects on organ systems. BMI is one of the methods used for the diagnosis 
of obesity due to its ease of application and low cost. However, this index has the great 
limitation of not differentiating fat-free mass. This study aimed to propose a new scoring 
system for classification of nutritional status, rooted in the traditional BMI, but adjusted 
for fat mass through the use of bioelectrical impedance in individuals of both sexes. The 
study was conducted with 200 individuals of both sexes, aged between 18 and 60, who 
were in attendance at the Hospital of FMRP - USP. The subjects were divided into 
Group 1 (n = 100) used for construction of BMI corrected and Group 2 (n = 100) for 
application of BMI and corrected BMI compared with the traditional. All underwent 
anthropometric measurements and body composition. The sample of Group 1 had a 
mean age of 49.6 ± 15.0 years and 46.2 ± 17.6 years, weight 71.7 ± 18.5 kg and 64.6 ± 
16.0 kg, height 169, 6 cm ± 8.4 157.2 ± 5.8 cm, BMI 24.8 ± 5.5 kg/m2 and 26.1 ± 6.2 
kg/m2, lean body mass, 51.1 ± 9.9 kg and 38.6 ± 5.8 kg, fat mass 23.4 ± 8.3% and 
35.3% ± 9, for men women, respectively. The sample of Group 2 showed similar means 
for these variables. After the factor analysis of data obtained in Group 1, we obtained a 
new score, which is (3 + 4 Weight MG) / height. Considering the cut-off points for body 
fat as proposed by the WHO, 25% and 35%, and even 20% and 30% for men and 
women, respectively, it appears that this new scoring system has a capacity of more 
accurate capture individuals obese (0.953) rather than the traditional BMI (0.888), the 
latter does not consider the values of MGT in its calculation. Then, the same scoring 
system was applied to a new population, the Group 2 and the results than the use of 
traditional IMC prevailed, and the new score to 0.986, 0.97 and 1 for BMI and traditional 
0.978, 0.97, 0.98, both for all individuals, men and women, respectively. In addition, this 
study allowed the definition of new cut-off points of BMI for the classification of obesity, 
which are among the bands: 21.84 kg/m2 to 26.11 kg/m2; 22.03 kg / m2 to 25.3 kg / m2 
for men and women, respectively, these allow us to suggest the use of a new BMI 
corrected over the traditional BMI as a way to meet and allow a more appropriate 
nutritional intervention. So this is the first Brazilian study also question the validity of the 
traditional criterion proposed by WHO for obesity and examine the relationship between 
BMI and percent body fat, also suggests a fix for the new BMI and BMI classification for 
obesity . 
 

 

Keywords: Body Composition. Body Index Mass. Impedance Bioelectrical. Fat body. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é definida como o excesso de tecido adiposo e tem sido 

demonstrada como deletéria para sistemas e órgãos através de mecanismos 

trombogênico, aterogênico, oncogênico, hemodinâmico e neuro-humonal (LANCET, 

2006 apud ROMERO-CORRAL et al., 2008; POIRIER et al., 2006 apud ROMERO-

CORRAL et al., 2008).  

A prevalência de obesidade vem aumentando dramaticamente nos últimos anos 

(PI-SUNYER, 2002 apud ROMERO-CORRAL et al., 2008). De acordo com estudos 

conduzidos pelo Centers for Disease Control and Prevention, a prevalência de 

obesidade entre 1991 e 1998 aumentou em todos os 50 estados dos EUA, em ambos 

os gêneros e em todas as faixas etárias (MOLDKET et al., 1999). O estudo National 

Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) demonstrou que a prevalência de 

obesidade aumentou gradualmente de 1960 a 1980, sendo que no período do NHANES 

II (1976 a 1980) até o NHANES III (1988 a1994), este aumento foi de 14,5% para 

22,5%. A prevalência combinada de sobrepeso (IMC = 25 a 29,9 Kg/m2) e obesidade 

(IMC > 30,0 Kg/m2) também aumentou de 46,0% para 54,4%, no período do segundo 

para o terceiro NHANES (FLEGAL et al., 1998). 

O Brasil segue esta mesma tendência mundial, pois uma análise comparativa de 

três pesquisas brasileiras para as regiões Nordeste e Sudeste – ENDEF (Estudo 

Nacional de Despesa Familiar), PNSN (Pesquisa Nacional Sobre Nutrição) e PPV 

(Pesquisa sobre Padrões de Vida), realizadas em 1975, 1989 e 1999, respectivamente, 

demonstraram que, neste período, o sobrepeso e a obesidade aumentaram na maior 

parte dos grupos populacionais (MENDONÇA; ANJOS, 2004). A prevalência de 

obesidade em adultos com 20 anos ou mais no período de 1975 a 1989 quase dobrou, 

passando de 4,4% para 8,2%, chegando a 9,7% em 1999. Quanto ao excesso de peso, 

a prevalência passou de 21% para 32% no primeiro período de comparação. Os 

resultados da PPV apresentados separadamente para as regiões Nordeste e Sudeste 

mostraram prevalências de excesso de peso de 34,2% e 40,9%, respectivamente 

(MONTEIRO;CONDE,2001).
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Devido este aumento da obesidade, a American Heart Association (AHA) revisou 

várias abordagens do tratamento para esta patologia (KLEIN et al., 2004), pois além 

desta contribuir como um fator de risco desfavorável, o sobrepeso/obesidade também 

ocasiona impacto na estrutura e função cardíacas (POIRIER et al., 2006). Outra 

correlação muito comum é a presença de hipertensão em indivíduos que apresentam 

sobrepeso/obesidade, pois se sabe que uma aumento de 10 Kg no peso corporal está 

associado com uma elevação de 3,0 mmHg na pressão sanguínea sistólica e 2,3 mmHg 

na diastólica. Estes aumentos se traduzem a uma estimativa de aumento no risco de 

12% para desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV) e 24% para acidente 

vascular cerebral (AVC) (NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 1998). 

 Nos últimos 30 anos, o diagnóstico da obesidade é realizado, primariamente, 

usando o índice de massa corporal (IMC). Esta medida foi descrita pela primeira vez por 

Adolphus Quetelet na metade do século XIX, baseada na observação de que o peso 

era proporcional ao quadrado da estatura em adultos com estrutura corporal normal 

(QUETELET, 1968 apud ROMERO-CORRAL et al., 2008). Este índice simples tem sido 

muito utilizado em estudos epidemiológicos, sendo recomendado para uso individual na 

prática clínica como guia de recomendações para perda e controle de peso (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1995; NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 1998; 

SEIDELL et al., 2001). 

Lenz; Richter; Mühlhauser (2009) elaboraram um estudo de revisão englobando 

27 meta-análises e 15 coortes, no qual grande parte dos trabalhos analisados utilizou o 

IMC como ferramenta para classificação do estado nutricional e o correlacionaram com 

o risco de morbidade/mortalidade por várias patologias, associando principalmente, com 

sobrepeso e obesidade em adultos. 

 Entretanto, vale destacar que este IMC apresenta sérias falhas, principalmente, 

por não levar em consideração variáveis como: idade, sexo, estrutura óssea, 

distribuição de gordura corporal ou massa magra. Por estas razões, o IMC pode ser 

uma ferramenta muito limitada para a classificação do estado nutricional, resultando em 

uma classificação equivocada dos indivíduos a respeito da gordura corporal, e esta 

falha na classificação pode introduzir viés nos estudos que avaliam a gordura corporal e 

os efeitos da obesidade nos resultados na saúde dos indivíduos (ROTHMAN, 2008).   
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Além do IMC, outras medidas antropométricas tem sido o alvo de muitas 

pesquisas epidemiológicas e fisiopatológicas envolvendo obesidade, sobrepeso, 

distribuição de gordura corporal e outros desfechos em saúde. Em vários destes 

estudos, recomendam-se pontos de corte para IMC, circunferência da cintura e relação 

cintura-quadril como preditores da incidência de diabetes, DCV e mortalidade total e 

causa-específica (SEIDELL et al., 2001 apud ROMERO-CORRAL et al., 2008). Neste 

contexto, vale destacar a importância de se definir pontos de corte específicos para 

cada população. 

Embora o IMC seja muito utilizado em pesquisas, especialmente em estudos 

epidemiológicos, e também na prática clínica, há poucos estudos testando seu 

desempenho diagnóstico em diferentes populações.  

 Frente a estes problemas apresentados surge a necessidade de uma correção 

do IMC, que separe de modo mais adequado os indivíduos especialmente pela 

quantidade de gordura corporal. Por outro lado, a proposta deste novo índice de 

correção deve considerar aspectos práticos, ou seja, ser construído com elementos que 

possam ser obtidos facilmente na prática clínica do profissional de nutrição, resultando 

em um índice de fácil aplicabilidade e entendimento pelos profissionais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 A avaliação nutricional se subdivide, didaticamente, em: história clínica, 

anamnese alimentar, antropometria, análise de composição corporal, avaliação 

bioquímica e exame físico nutricional, sendo que todos estes componentes atuam como 

importantes indicadores para compor uma correta avaliação do estado nutricional dos 

indivíduos.  

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, 2004). O peso é uma das medidas de maior facilidade de 

obtenção, e pode ser utilizado durante a avaliação inicial do indivíduo assim como 

durante o monitoramento de sua evolução. Entretanto, o peso corporal não reflete a 

distribuição dos tecidos, por exemplo: tecidos musculares, adiposo e fluidos, podendo 

comprometer a interpretação do estado nutricional (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2008). 

 Algumas situações clínicas, tais como indivíduos acamados e/ou com dificuldade 

de deambular, inviabilizam a obtenção de medidas antropométricas, especialmente 

peso e estatura. Deste modo, é possível utilizar equações para estimativa de peso e 

estatura através da obtenção de outras medidas como: circunferências abdominal, do 

braço e panturrilha, meia envergadura, altura do joelho, etc. Com este propósito, Rabito 

(2008), validou novas equações para a estimativa de peso e estatura específicas para a 

população adulta brasileira (RABITO et al, 2008). 

  A análise da composição corporal é outra vertente da avaliação nutricional e que 

nos últimos anos vem ganhando bastante destaque, especialmente, pela expansão de 

técnicas e equipamentos que possibilitam a visualização de dois componentes 

principais: massa gorda e massa livre de gordura. 

A massa gorda ou gordura corporal apresenta dois locais de reserva, sendo eles: 

a gordura depositada na medula óssea, sistema nervoso central e nos órgãos, 

necessária para o funcionamento fisiológico normal do organismo; e o outro depósito 

adiposo consiste na gordura acumulada no tecido adiposo visceral, que protege os
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vários órgãos internos dos traumatismos e o tecido adiposo subcutâneo que possui 

maior volume (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2008). 

Considerando a população humana saudável, sabe-se que o tecido adiposo 

possui uma densidade de 0,900 g/cm3  e corresponde a cerca de 10 a 25% e 18 a 30% 

do peso corporal, para homens e mulheres, respectivamente. Enquanto que a massa 

livre de gordura possui uma densidade de aproximadamente 1,1 g/cm3, conteúdo 

hídrico de 73% e um conteúdo de potássio de 60 a 70 mmol/kg e 50 a 60 mmol/kg, para 

homens e mulheres, respectivamente (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2008). 

Vários métodos podem ser utilizados nesta avaliação da composição corporal, 

entre eles: dobras cutâneas, bioimpedância corporal total, bioimpedância corporal 

segmentar, pesagem hidrostática, absortometria radiológica de dupla energia (DXA), 

tomografia computadorizada e ressonância magnética. 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 

a exposição à radiação e disponibilidade do equipamento na instituição. 

A avaliação da gordura corporal a partir das medidas de dobras cutâneas é 

baseada no pressuposto de que o tecido adiposo subcutâneo representa a proporção 

constante da gordura total do corpo, e que no local escolhido para a medida da dobra, a 

espessura do tecido representa a espessura média do tecido gorduroso subcutâneo 

(VANNUCHI; UNAMUNO; MARCHINI, 1996). As dobras cutâneas mais utilizadas são: 

tricipital, bicipital, suprailíaca e subescapular; e o somatório destas quatro dobras 

cutâneas é muito utilizado na prática clínica (MIALICH et al., 2007). As potenciais fontes 

de erro da mensuração das dobras cutâneas incluem desde a escolha do compasso e o 

treinamento do examinador até a dificuldade de pega da dobra diante da presença de 

edema, enfisema subcutâneo, dissecções venosas e trombose venosa (HIMES; 

ROCHE; SIERVOGEL, 1979). 

Outro método é a bioimpedância, e seus princípios consistem na passagem de 

uma corrente elétrica de baixa amplitude e de alta freqüência mensurando resistência 

(Re), 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 
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corpo; o comprimento do condutor, que corresponde à estatura e sua impedância, que 

reflete a resistência a 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. 

Aristizábal; Restrepo; Estrada (2007) realizaram um estudo com adultos 

saudáveis e de ambos os sexos, sendo estes professores do ensino médio de escolas 

públicas e privadas do município de Medellín – Colômbia, no ano de 2004. Neste 

estudo, eles compararam os valores de composição corporal obtidos por antropometria 

e por bioimpedância e concluíram que a antropometria superestima as porcentagens de 

gordura corporal, em homens e mulheres, em relação à bioimpedância. Além disso, 

apesar destes dois métodos apresentarem elevado coeficiente de correlação (r > 0,77), 

apresentam baixa concordância para classificar os indivíduos como obesos (κ < 0,5).  

 Seguindo os mesmos princípios da bioimpedância corporal total, tem-se uma 

grande inovação na análise da composição corporal: a Biompedância Segmentar. 

Chumlea; Baumgartner; 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; Roche (1988) demonstraram 

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

correlacionado com o percentual de gordura corporal. Além disso, Settle el 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 
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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 bioimpedância 

segmentar em relação a bioimpedância corporal total em predizer o volume muscular 

total. Em um estudo recente, Shafer et al. (2009) ressalta que a bioimpedância 

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 

bioimpedância 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 bioimpedância 

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 

bioimpedancia 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 bioimpedância 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 at al., 

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

nestas patologias. 

A pesagem hidrostática é considerada um método “padrão-ouro” para análise de 

composição corporal e utiliza o princípio de Arquimedes para determinar o volume 

corporal, sendo assim, um corpo imerso em fluido perde uma quantidade de peso 

equivalente ao peso do fluido deslocado. Desta forma, a avaliação do tecido adiposo é 

dada através da relação direta entre a flutuação do indivíduo e a gordura corporal. 

Entretanto, é importante ressaltar que esta é uma técnica indireta, não invasiva, de 

difícil aplicação, especialmente em indivíduos hospitalizados (PRIOR et al., 1997). 
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Por ser considerado um método padrão-ouro, a pesagem hidrostática é muito 

utilizada em estudos de validação de outras técnicas, como: equações para estimativa 

de gordura corporal a partir das dobras cutâneas (ARISTIZÁBAL; RESTREPO; 

AMALIA, 2008), bioimpedância (JENSKY-SQUIRES et al., 2008) e DXA (LAFORGIA et 

al., 2009). 

 A absortometria radiológica de dupla energia (DXA) é um procedimento de 

imagem de alta tecnologia utilizado na avaliação dos tecidos adiposo, muscular e 

ósseo. Inicialmente, destinado a mensuração da densidade mineral óssea e do 

conteúdo mineral ósseo, esse método, devido aos avanços tecnológicos, permite 

também a estimativa dos componentes corporais, dando condições para uma análise 

total ou dos segmentos corporais (membros superiores, inferiores e tronco), 

possibilitando uma analise da topografia corporal (KOHRT, 1995 apud RECH et al., 

2007; MAZESS et al., 1990 apud RECH et al., 2007) assim como possibilita estimativas 

da massa muscular (KIM et al., 2002 apud RECH et al., 2007).  

A medida da DXA é definida como a quantidade de radiação absorvida pelo 

corpo ou segmento desejado, calculando a diferença entre a energia emitida pela fonte 

de radiação e a sensibilizada pelo detector de energia (RECH et al., 2007). O processo 

pelo qual a DXA diferencia os tecidos corporais se dá por meio da transposição dos 

fótons de energia pelos tecidos ósseos e moles de cada individuo, até atingir a outra 

extremidade, onde se localiza o detector. Tal processo baseia-se na diferente 

atenuação dos raios-X entre os tecidos ósseos e moles (ADAMS, 1997 apud RECH et 

al., 2007). A partir da diferenciação de atenuação dos tecidos, é formada uma imagem 

dos contornos do corpo e dos tecidos. Em seguida, um software, que apresenta 

variações de acordo com o fabricante, quantifica e localiza os diferentes componentes 

corporais (ALBANESE; DIESSEL; GENANT apud RECH et al., 2007). 

Apesar de ser um método muito preciso o DXA também possui algumas 

limitações quanto sua utilização como: o peso sobre a mesa do equipamento não deve 

ser superior à cerca de 150 Kg e a largura sobre a mesa não deve exceder 60 cm, pois 

estas são as dimensões aproximadas dos equipamentos. 
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 Tendo em vista estas limitações, Rothney et al. (2009) propõem em seu estudo 

uma análise da metade corpo de indivíduos obesos e conclui que, exceto para o 

conteúdo mineral ósseo, não foram encontradas diferenças significativas entre o grupo 

avaliado na metade do corpo e o grupo avaliado no corpo todo em relação à 

porcentagem de gordura, massa magra não óssea e massa total, transpondo assim 

este inconveniente na realização do DXA em indivíduos obesos. 

 Há também a possibilidade da utilização de métodos radiológicos de alta 

tecnologia e precisão, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. 

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 uma imagem em 

múltiplos planos. 

Jordão Jr et al. (2004) publicaram um dos primeiros estudos utilizando a TC para 

análise da composição corporal na população brasileira. Neste trabalho, eles 

constataram a presença de correlação entre as áreas total, muscular e adiposa, obtidas 

no ponto médio do braço, através da antropometria, com as obtidas pela TC, para 

indivíduos eutróficos e obesos, porém esta correlação não se manteve para os 

subnutridos. 

 Apesar de estes métodos possuírem precisão já descrita na literatura e 

confiabilidade/validade dos dados obtidos já comprovados, é necessário considerar que 

não são todas as instituições que os possuem especialmente pelo fato de exigirem um 

custo elevado para sua aquisição e/ou manutenção. Diante disso, lança-se mão de 

ferramentas mais simples e de baixo custo para esta avaliação do estado nutricional, 

sendo o índice de massa corporal (IMC) o método mais utilizado para este fim. Dentre 

as vantagens da utilização do IMC na população adulta, destacam-se: método simples, 

prático, rápido, de fácil aplicabilidade e mensuração, além de requerer menos 

treinamento e equipamentos mais baratos (NUNES et al., 2009)  
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  Em contrapartida, o IMC apresenta limitações que inviabilizam sua utilização 

como indicador absoluto do estado nutricional, dentre elas estão 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 

corporal 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). 

   Apesar da associação do IMC definindo obesidade e mortalidade, muitos 

estudos demonstram que indivíduos com sobrepeso possuem similares ou até melhores 

resultados com relação à sobrevida e eventos cardiovasculares quando comparados 

com indivíduos classificados como eutróficos (ROMERO-CORRAL et al., 2006 apud 

ROMERO-CORRAL et al., 2008; PRICE et al., 2006 apud ROMERO-CORRAL et al., 

2008; FLEGAL et al., 2007 apud ROMERO-CORRAL et al., 2008). Os resultados destes 

estudos têm desafiado a associação entre adiposidade com mortalidade e doença 

cardiovascular. Entretanto, é também possível que este surpreendente prognóstico 

favorável deste índice elevado possa de fato estar refletindo estas limitações 

intrínsecas do IMC em diferenciar tecido adiposo de massa magra em faixas 

intermediárias de IMC, conforme descrito anteriormente (FRANKENFIELD et al., 2001; 
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ROMERO-CORRAL et al., 2007).  

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). 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo Geral 

Propor um novo escore para classificação do estado nutricional, embasado no 

IMC, ajustado pela massa gorda obtida por bioimpedância em indivíduos de ambos os 

gêneros. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

� Coletar medidas antropométricas de indivíduos de ambos os sexos. 

� Definir um índice de massa corporal corrigido, considerando para o seu cálculo 

além das variáveis peso e estatura, também a massa gorda. 

� Comparar os dados obtidos através do novo escore com os do IMC tradicional 

com relação à classificação do estado nutricional. 

� Avaliar o desempenho do novo escore em uma amostra diferente. 

� Propor novos valores de IMC para classificação de obesidade. 

� Comparar os dados de composição corporal obtidos por dois equipamentos de 

bioimpedância e a densitometria corporal de dupla absorbância (DXA). 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

4.1 Delineamento do Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxograma do delineamento experimental do estudo. 
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O estudo transcorreu em duas etapas, na primeira foi 

selecionado o Grupo 1 composto por 100 indivíduos, sendo  esta seleção realizada de 

maneira aleatória, respeitando-se, porém, os critérios de exclusão deste trabalho. Em 

uma segunda etapa foram selecionados aleatoriamente mais 100 indivíduos para 

compor o Grupo 2. Todos estes participantes foram submetidos à antropometria, para 

aferição de peso e estatura e análise de composição corporal através do equipamento 

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

qual fornecia dados de massa gorda e massa magra corporais totais e a sua 

distribuição dos segmentos, além de água corporal, massa óssea, idade metabólica, e 

taxa de metabolismo basal, entretanto, para este estudo, foram utilizados, 

especificamente, os dados de massa gorda e massa magra totais.  

Por fim, em uma etapa subseqüente, formou-se um subgrupo composto por 30 

indivíduos do Grupo 2, os quais foram submetidos além da antropometria e análise de 

composição corporal  também à uma análise comparativa entre os dados de 

composição corporal obtidos pela balança BC-558 Ironman Segmental Body 

Composition Monitor  com os da bioimpedância tetrapolar (Biodynamics 310) e o DXA 

(Hologic 4500W).  

 As medidas de peso e estatura foram realizadas na balança da enfermaria, 

enquanto que a bioimpedância foi realizada próxima ao leito do paciente e a 

absortometria radiológica de dupla energia (DXA) foi realizada em sala específica no 

Serviço de Radiologia do Hospital das Clínicas. 

 Os pacientes foram avaliados em jejum, somente 1 vez no estudo e por um 

examinador treinado. 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. 
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4.2 Participantes 

O estudo foi realizado em indivíduos de ambos os gêneros, com faixa etária 

entre 18 e 60 anos e que estavam em acompanhamento no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.  Não houve 

um acompanhamento preliminar e nem posterior da evolução do estado nutricional 

destes indivíduos, sendo assim, assume-se o estado nutricional dos indivíduos como 

aquele obtido somente no momento da avaliação deste estudo.   

Pela manhã os pacientes foram convidados a participar do presente trabalho. 

Após a aceitação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi 

solicitado aos sujeitos da pesquisa que esvaziassem a bexiga.  

Os indivíduos foram identificados por: registro, idade, cor gênero, doença de 

base e clínica de internação, sendo estas informações coletadas nos prontuários dos 

mesmos. A cor para fins de pesquisa foi aquela obtida na pasta do paciente, durante 

sua pré consulta com o Serviço Social do Hospital das Clínicas. Com relação à doença 

de base do paciente, foi documentada aquela que repercutiu em seu estado geral e que 

necessariamente está associada com o motivo de sua internação no Hospital. 

Dentre os critérios de inclusão estavam a capacidade de deambular e ausência 

de qualquer condição que impossibilitasse a realização das medidas, como: 

amputação, hidratação endovenosa ou presença de objetos metálicos no corpo. 

 

 

  

 4.2.1 Critérios de Exclusão 

Foram excluídos da amostra indivíduos com membros amputados ou 

mobilizados, acamados e com hidratação endovenosa devido à dificuldade de 

realização das medidas. Além destes, foram excluídos também pacientes que possuíam 

marcapasso cardíaco, clipe de aneurisma, implantes metálicos de qualquer tipo (fio 

metálico, placa ou parafusos), pois poderá haver interferência nos resultados da 

bioimpedância.
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4.3 Métodos 

 

 4.3.1 Peso Corporal 

 Esta medida antropométrica foi aferida segundo descrito por Heymsfield (1990) o 

peso corporal (Kg) em balança plataforma Filizola®, pela manhã em jejum, após o 

esvaziamento da bexiga, descalços e com as vestimentas do hospital. 

 

 4.3.2 Estatura 

 A estatura (m) foi aferida em antropômetro ou régua de 2 metros durante a 

medição o paciente deveria estar descalço e ereto, com pescoço e a cabeça no mesmo 

alinhamento do tronco (HEYMSFIELD, 1990). 

 

 4.3.3 Ironman Segmental Body Composition Monitor 

 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. Em seguida, 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. As 

mãos devem estar paralelas ao corpo e os indivíduos não devem se mexer até que a 

medição seja concluída. A partir destes eletrodos, são emitidos sinais elétricos, os quais 

percorrem o corpo. Estes sinais atravessam os fluídos dos músculos e dos demais 

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

gordurosos, pois estes contêm pouco fluidos.  As diferentes impedâncias percebidas e 

registradas são introduzidas em equações matemáticas para o cálculo da composição 

do corpo. Após esta medição, com duração aproximada de 30 segundos, o visor 

apresenta automaticamente o resultado final da avaliação de composição corporal.
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4.3.4 Bioimpedância Tetrapolar 

 A avaliação da composição corporal foi realizada por bioimpedância, também 

com um outro modelo de equipamento, o aparelho Biodynamics 310, o qual utiliza uma 

corrente de 800 microampéres e 50 khz.  

Para a realização desta bioimpedância corporal total, os indivíduos estavam em 

decúbito dorsal, em uma maca, sem portar relógio ou qualquer outro objeto metálico. 

Antes da colocação dos eletrodos na pele dos sujeitos, foi realizada limpeza dos pontos 

de contato com algodão embebido em álcool. Os indivíduos ficavam repousando 

durante cinco minutos antes das tomadas de medidas com os pés e as mãos 

ligeiramente afastados do tronco.  

 Quanto ao posicionamento dos eletrodos, um par foi posicionado no pé direito, 

sendo um eletrodo distal na base do dedo médio e o proximal entre os maléolos medial 

e lateral, distando cerca de 5 cm entre eles. Enquanto que o outro par foi colocado na 

mão direita, estando o eletrodo distal na base do dedo médio e o eletrodo proximal 

coincidindo com o processo estilóide, também com uma distância de 5 cm (LUKASKI, 

1987). 

 

4.3.5 Absortometria Radiológica de Dupla Energia  

O exame foi realizado com o indivíduo deitado em decúbito dorsal sobre uma 

mesa, de forma que a fonte e o detector passassem através do corpo com uma 

velocidade relativamente lenta de 1cm/s. O mapeamento do DXA de todo o corpo levou 

cerca de 10 minutos. O modelo utilizado neste estudo foi o 4500W Hologic (Hologic 

4500W, Waltham, MA, USA). Para permitir uma reconstrução da imagem dos tecidos 

subjacentes, permitindo a quantificação de conteúdo mineral ósseo, da massa 

gordurosa total e da massa corporal isenta de gordura, foi utilizado um software 

especializado.
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4.4 Análise Estatística 

 Para a análise estatística e desenvolvimento do novo escore do IMC foi utilizada 

a análise fatorial, a qual é uma técnica estatística multivariada, cujo propósito é a 

redução da dimensionalidade de um conjunto de dados, ou seja, condensar a 

informação contida em um número de variáveis originais em um conjunto menor de 

variáveis latentes (chamadas de fatores) buscando uma perda reduzida desta 

informação (JOHNSON; WICHERN, 2007). Os fatores são combinações lineares das 

variáveis observadas, que explicam partes da variabilidade dos dados. No presente 

estudo, a análise fatorial teve por objetivo a busca de um escore representado por uma 

variável latente, composto por variáveis antropométricas de interesse, com a 

capacidade de expressar uma medida de avaliação do estado nutricional. Para a 

análise fatorial com rotação varimax foi utilizado o procedimento FACTOR do programa 

SAS versão 9. A rotação é um ajuste dos eixos fatoriais para conseguir uma solução 

fatorial mais simples e de maior interpretabilidade (JOHNSON; WICHERN, 2007).  

 Para a definição dos novos pontos de corte do IMC para a classificação de 

obesidade foi utilizada a análise de regressão linear simples. 

A concordância entre os três equipamentos de avaliação de composição corporal 

foi medida pelo coeficiente de Lin (LIN, 1989; LIN, 1992). Esta medida de concordância 

é similar ao bem conhecido coeficiente kappa (COHEN, 1960). No entanto, o 

coeficiente kappa é voltado à análise da concordância entre medidas qualitativas, 

enquanto o coeficiente de Lin é apropriado para medidas de natureza contínua. 

Para as comparações entre duas 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. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DAS AMOSTRAS 

  A amostra do Grupo 1 foi a utilizada para a definição do novo escore, ou seja, 

do novo índice capaz de corrigir o IMC. Enquanto que foram coletadas as mesmas 

medidas em um novo grupo (Grupo 2), com o propósito de se estabelecer correlações 

entre o IMC tradicional e o novo escore e checar sua aplicação em uma nova 

população de estudo. 

A amostra do Grupo 1 era composta por 45% de homens e 55% de mulheres, 

destes 89% eram brancos, 9% mulatos e 2% negros. As médias de idade foram 47,7 ± 

16,4 anos para todos os indivíduos, 49,6 ± 15,0 anos para homens e 46,2 ± 17,6 anos 

para mulheres, não havendo diferenças estatísticas entre eles.  

As variáveis peso e estatura 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, para homens e 

mulheres, respectivamente. Apesar destas diferenças estatísticas para o peso e a 

estatura, o IMC não apresentou diferenças entre os gêneros, 24,8 ± 5,5 Kg/m2, para 

homens; e 26,1 ± 6,2 Kg/m2, para mulheres. 

Com relação aos dados de composição corporal, os homens apresentaram 

valores de massa magra significativamente superior ao das mulheres, 51,1 Kg ± 9,9 

versus 38,6 Kg ± 5,8; enquanto que as mulheres possuem um percentual de massa 

gorda mais elevado significativamente, 35,3 % ± 9,4 versus 23,4 % ± 8,3 (Tabela 1).  

Quanto à distribuição da amostra segundo a especialidade clínica pela qual o 

paciente estava internado, a maior parte dos pacientes do Grupo 1 avaliados estavam 

internados pela cardiologia (26%), seguida da endocrinologia e imunologia, com ambas 

18%. Nas especialidades dermatologia e pneumologia estavam 9,0% dos pacientes, 

enquanto que na nefrologia 8%. As demais especialidades clínicas, gastroenterologia, 

nutrologia, geriatria, hematologia e clínica geral variaram entre 1 a 5% da amostra 

estudada (Tabela 2). 
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Quando comparados o IMC (Tabela 3) dos pacientes de acordo com o gênero 

pela classificação sugerida pela WHO, o sexo feminino apresentou maior número de 

paciente com excesso de peso (sobrepeso e obesidade), sendo 27% para as mulheres 

enquanto 18% para os homens. Uma grande parcela dos pacientes estava com IMC 

dentro da faixa de normalidade para ambos os sexos, 22% e 25%, para homens e 

mulheres, respectivamente. Foram encontrados indivíduos na faixa de subnutrição, 

sendo 5% (homens) e 3% (mulheres).  
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Tabela 1: Características da amostra (Grupo 1), todos os indivíduos e separados por  

gênero.  

 

 Todos 

(n = 100) 

Homens 

(n = 45) 

Mulheres 

(n= 55) 

p valor 

Idade (anos) 47,7 ± 16,4 49,6 ± 15,0 46,2 ± 17,6 0,3073 

Peso (Kg) 67,8 ± 17,4 71,7 ± 18,5 64,6 ± 16,0 0,0423* 

Estatura (m) 162,8 ± 9,4 169,6 ± 8,4 157,2 ± 5,8 < 0,0001* 

IMC (Kg/m2) 25,5 ± 5,9 24,8 ± 5,5 26,1 ± 6,2 0,2754 

Massa Magra (Kg)  44,3 ± 10,0 51,1 ± 9,9 38,6 ± 5,8 < 0,0001* 

Massa Gorda (%)  29,9 ± 10,7 23,4 ± 8,3 35,3 ± 9,4 < 0,0001* 

  

 Resultados são expressos em média ± desvio padrão. 

* Diferença estatística (p < 0,05) entre homens e mulheres. 
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Tabela 2: Distribuição dos pacientes do Grupo 1 segundo a clínica de internação. 

 

Clínica Número de Pacientes (%) 

Cardiologia 26 

Clínica Geral 1,0 

Dermatologia 9,0  

Endocrinologia 18,0 

Gastroenterologia 3,0 

Geriatria 1,0 

Hematologia 2,0 

Imunologia 18,0 

Nefrologia 8,0 

Nutrologia 5,0 

Pneumologia  9,0 
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Tabela 3: Classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) do Grupo 1 segundo o 

gênero. 

 

IMC Kg/ m2 Masculino (%) Feminino (%) 

< 18,5 5,0 3,0 

18,5 a 24,9 22,0 25,0 

25,0 a 29,9 9,0 15,0 

30 a 34,9 7,0 7,0 

35 a 39,9 2,0 1,0 

> 40 - 4,0 
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A amostra do Grupo 2 era composta por 52% de homens e 48% de mulheres, 

destes 82% eram brancos, 12% mulatos e 6% negros. As médias de idade foram 51,1 ± 

15,2 anos para todos os indivíduos, 52,0 ± 13,9 anos para homens e 49,1 ± 16,4 anos 

para mulheres, não havendo diferenças estatísticas entre eles.  

A variável peso não apresentou diferença estatística entre os gêneros 65,5 Kg ± 

16,1 (homens) 65,9 Kg ±16,3 (mulheres), enquanto que a estatura foi significativamente 

maior nos homens, sendo: 168,4 cm ± 9,0 versus 158,1 cm ± 7,9. O IMC também 

apresentou diferenças entre os gêneros, 23,0 ± 5,1 Kg/m2, 26,4 ± 6,5 Kg/m2, para 

homens e mulheres, respectivamente. 

Com relação aos dados de composição corporal, os homens apresentaram 

valores de massa magra significativamente superior ao das mulheres, 49,0 Kg ± 9,2 

versus 40,2 Kg ± 5,8; enquanto que as mulheres possuem um percentual de massa 

gorda mais elevado significativamente, 33,7% ± 10,5 versus 19,9% ± 9,2 (Tabela 4).  

Quanto à distribuição da amostra segundo a especialidade clínica pela qual o 

paciente estava internado, a maior parte dos pacientes do Grupo 2 avaliados estavam 

internados pela cardiologia (26%), seguida da endocrinologia (21%) e pneumologia 

(11%). A especialidade nutrologia estava com 8%, enquanto que dermatologia e 

nefrologia estavam ambas com 7%. As demais especialidades clínicas, clínica geral, 

gastroenterologia, hematologia, imunologia e neurologia variaram entre 1 a 6% da 

amostra estudada (Tabela 5). 

Quando comparados o IMC (Tabela 6) dos pacientes de acordo com o gênero 

pela classificação sugerida pela OMS, o sexo feminino apresentou maior número de 

paciente com excesso de peso (sobrepeso e obesidade), sendo 26% para as mulheres 

enquanto 17% para os homens. Uma grande parcela dos pacientes estava com IMC 

dentro da faixa de normalidade para ambos os gêneros, 24% e 18%, para homens e 

mulheres, respectivamente. Foram encontrados mais indivíduos do gênero masculino 

(11%) na faixa de subnutrição do que feminino (4%) 
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Tabela 4: Características da amostra (Grupo 2), todos os indivíduos e separados por 

gênero.  

 

 Todos 

(n = 100) 

Homens 

(n = 51) 

Mulheres 

(n= 49) 

p valor 

Idade (anos) 51,1 ± 15,2 52,03 ± 13,9 49,1 ± 16,4 0,3368 

Peso (Kg) 65,7 ± 16,1 65,5 ± 16,1 65,9 ±16,3 0,9020 

Estatura (m) 163,5 ± 9,9 168,4 ± 9,0 158,1 ± 7,9 < 0,0001* 

IMC (Kg/m2) 24,7 ± 6,0 23,0 ± 5,1 26,4 ± 6,5 0,0044* 

Massa Magra (Kg)  44,8 ± 8,9 49,0 ± 9,2 40,2 ± 5,8 < 0,0001* 

Massa Gorda (%)  26,5 ± 12,0 19,9 ± 9,2 33,7 ± 10,5 < 0,0001* 

   

Resultados são expressos em média ± desvio padrão. 

* Diferença estatística (p < 0,05) entre homens e mulheres 
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Tabela 5: Distribuição dos pacientes do Grupo 2 segundo a clínica de internação. 

 

Clínica Número de Pacientes (%) 

Cardiologia 26,0 

Clínica Geral 4,0 

Dermatologia 7,0  

Endocrinologia 21,0 

Gastroenterologia 6,0 

Hematologia 2,0 

Imunologia 6,0 

Nefrologia 7,0 

Neurologia 2,0 

Nutrologia 8,0 

Pneumologia 11,0 
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Tabela 6: Classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) do Grupo 2 segundo o 

gênero. 

 

 

IMC Kg/ m2 Masculino (%) Feminino (%) 

< 18,5 11,0 4,0 

18,5 a 24,9 24,0 18,0 

25,0 a 29,9 11,0 12,0 

30 a 34,9 5,0 7,0 

35 a 39,9 1,0 6,0 

> 40 - 1,0 
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5.2 ELABORAÇÃO DO NOVO ESCORE 

 

Após análise da distribuição dos dados do Grupo 1, definiu-se que as variáveis 

peso, estatura e massa gorda seriam as mais adequadas para compor o novo escore 

devido facilidade e aplicabilidade das mesmas; por estarem condizentes com os 

propósitos deste trabalho; e pelo fato de que não foram encontradas diferenças quando 

aplicadas as demais variáveis (Figura 2). Este novo escore deveria ser capaz de 

superar a grande limitação do IMC tradicional que é a dificuldade de discriminar massa 

gorda de massa magra minimizando assim erros na classificação do estado nutricional. 

 Para o desenvolvimento deste novo escore foi introduzido na análise fatorial as 

variáveis peso (Kg), estatura (cm) e massa gorda total (%), as quais foram escolhidas 

após análise da distribuição dos dados através da figura com os box plot, conforme 

descrito acima. Em seguida, foram gerados três fatores, destes, dois, foram retidos pelo 

critério dos autovalores (eigenvalues) maiores do que um. Os autovalores estão 

associados à variabilidade total dos dados que cada um dos fatores é capaz de 

explicar, conforme descrito na Tabela 7.  

O Fator 1 (F1), após a rotação varimax, atribuiu cargas fatoriais positivas às 

variáveis peso e massa gorda (respectivamente 0,75 e 0,94), e carga fatorial negativa à 

estatura (0,13). O fator 2 (F2), após a rotação, atribui cargas positivas às variáveis peso 

e estatura (respectivamente 0,62 e 0,97) e carga negativa à massa gorda (0,25). 

Considerando que o Fator 1 discrimina indivíduos com peso e gordura corporal 

elevados em relação à estatura daqueles indivíduos com peso e gordura corporal 

pequenos em relação à estatura, escolhemos F1 para representar este possível escore 

capaz de transpor as limitações do IMC. Como a separação das equações de acordo 

com o gênero não acarretou um incremento na análise estatística que justificasse a 

utilização de duas equações, ao invés de uma, optou-se em manter o propósito de 

desenvolvimento de um índice simples e de fácil aplicação (Tabela 7).  

Com o propósito de facilitar ainda mais o uso prático deste escore foram 

realizadas algumas operações matemáticas descritas abaixo, obtendo-se o seguinte 

escore final: 
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F1 = 0,75 Peso + 0,94 MGT – 0,13 Estatura                                  (1) 

 

 Multiplica-se a equação completa por 4:  

4 F1 = 3 Peso + 3,76 MGT – 0,52 Estatura                                  (2) 

  

Realiza-se o arredondamento dos valores: 

4 F1 = 3 Peso + 4 MGT – 0,5 Estatura                                         (3) 

   

Divide-se a equação completa pela estatura:  

Escore = [ ( 3 Peso + 4 MGT )  / Estatura ] – 0,5                           (4) 

 

Despreza-se a subtração no cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escore = (3 Peso + 4 Massa Gorda Total) / Estatura * (5) 

 

* Peso (Kg), Estatura (cm) e Massa Gorda Total (%). 
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Figura 2: Distribuição dos dados referentes às variáveis massa gorda (%), estatura 

(cm), peso (Kg) e IMC (Kg/m2) do Grupo 1.   
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Tabela 7: Descrição da análise fatorial, considerando todos os indivíduos, homens e 

mulheres. 

 

Fator Rotação(a) Equação gerada pelo fator (b) Autovalor 
    

Todos   
1 Antes F1 = 0,96 Peso + 0,64 MGT – 0,44 estatura 1,52 (51%) 

 Após F1 = 0,75 Peso + 0,94 MGT – 0,13 estatura  

2 Antes F2 = 0,09 Peso – 0,74 MGT + 0,87 estatura 1,31 (44%) 

 Após F2 = 0,62 Peso – 0,25 MGT + 0,97 estatura  

    
Mulheres    

1 Antes F1 = 0,95 Peso + 0,89 MGT + 0,31 estatura 1,80 (60%) 

 Após F1 = 0,92 Peso + 0,95 MGT + 0,06 estatura  

2 Antes F2 = 0,02 Peso - 0,35 MGT + 0,94 estatura 1,01 (34%) 

 Após F2 = 0,26 Peso - 0,11 MGT + 0,99 estatura  

    
Homens    

1 Antes F1 =  0,95 Peso + 0,81 MGT + 0,66 estatura 2,00 (67%) 

 Após F1 =  0,82 Peso + 0,97 MGT + 0,14 estatura  

2 Antes F2 = -0,06 Peso - 0,52 MGT + 0,74 estatura 0,82 (27%) 

 Após F2 =  0,47 Peso + 0,02 MGT + 0,97 estatura  

 

(a) Método varimax. 

(b) Peso em (Kg), Estatura em (cm) e Massa Gorda Total (MGT) em (%). 
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Na Figura 3 podemos verificar a distribuição dos indivíduos do Grupo 1 de 

acordo com os pontos de corte de gordura corporal (25% para homens e 35% para 

mulheres) e os valores de IMC, separados em todos os indivíduos, homens e mulheres, 

respectivamente. Já as Figuras 4 e 5 possibilitam visualizar uma comparação entre as 

capacidades do IMC tradicional (Figura 4) e do novo escore (Figura 5) em detectar 

obesidade, ambos na população do Grupo 1. Neste caso foram utilizados os pontos de 

corte propostos pela WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000) para definição 

de obesidade a partir da quantidade de gordura corporal, sendo 25% e 35%, para 

homens e mulheres, respectivamente. Deste modo, é possível constatar que tanto 

considerando todos os indivíduos, como separados por homens e mulheres, a área 

sobre a curva deste novo escore (0,953; 0,948; 0,957) foi superior ao IMC tradicional 

(0,888; 0,854; 0,913) para classificação de obesidade nos indivíduos.  

Estas mesmas análises foram realizadas considerando novos pontos de corte 

para gordura corporal para classificação de obesidade, sendo: 20% e 30%, para 

homens e mulheres, respectivamente. A Figura 6 demonstra a distribuição dos dados 

do Grupo 1 de acordo com estes novos pontos de corte, assim como as Figuras 7 e 8 

estabelecem as comparações entre as capacidades do IMC tradicional (Figura 7) e do 

novo escore (Figura 8) em detectar obesidade, considerando, agora, os pontos de corte 

para gordura corporal de 20% e 30%, para homens e mulheres, respectivamente. Nesta 

análise, é possível notar valores ainda mais expressivos da superioridade deste novo 

escore (0,967; 0,95; 0,981) em relação ao IMC tradicional(0,857; 0,797; 0,909).
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Figura 3: Distribuição dos indivíduos do Grupo 1 de acordo com os pontos de corte de 

gordura corporal (25% para homens e 35% para mulheres) e os valores de IMC, 

separados em todos os indivíduos, homens e mulheres, respectivamente.
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Figura 4: Características das curvas quanto a capacidade do IMC tradicional em 

detectar obesidade segundo os pontos de corte de gordura corporal de 25% e 35%, 

para homens e mulheres, do Grupo 1, separados em todos os indivíduos, homens e 

mulheres.
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Figura 5: Características das curvas quanto a capacidade do novo escore em detectar 

obesidade segundo os pontos de corte de gordura corporal de 25% e 35%, para 

homens e mulheres, do Grupo 1, separados em todos os indivíduos, homens e 

mulheres.
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Figura 6: Distribuição dos indivíduos do Grupo 1 de acordo com os pontos de corte de 

gordura corporal (20% para homens e 30% para mulheres) e os valores de IMC, 

separados em todos os indivíduos, homens e mulheres, respectivamente.
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Figura 7: Características das curvas quanto a capacidade do IMC tradicional em 

detectar obesidade segundo os pontos de corte de gordura corporal de 20% e 30%, 

para homens e mulheres, do Grupo 1, separados em todos os indivíduos, homens e 

mulheres.
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Figura 8: Características das curvas quanto a capacidade do novo escore em detectar 

obesidade segundo os pontos de corte de gordura corporal de 20% e 30%, para 

homens e mulheres, do Grupo 1, separados em todos os indivíduos, homens e 

mulheres. 
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Como forma de ratificar estes resultados foi definida uma nova população de 

estudo, o Grupo 2, visto que já era previsível encontrar resultados sobre a 

superioridade do novo escore em relação ao IMC na mesma população (Grupo – 1) 

utilizada para o seu desenvolvimento. O propósito seria verificar se este novo escore é 

aplicável e se ainda mantém valores satisfatórios nas curvas de 

sensibilidade/especificidade em detrimento ao IMC tradicional, considerando agora um 

novo grupo de estudo. Novamente, esta análise foi repetida, no novo Grupo (Grupo 2), 

considerando os dois pontos de corte para classificação de obesidade (20% e 30%; 

25% e 35%, para homens e mulheres, respectivamente) e para todos os indivíduos 

como separados por gênero, conforme descrito nas Figuras 9 e 10. 

 Apesar de ser uma população diferente da utilizada para o desenvolvimento do 

escore, este, mais uma vez, comprova sua aplicabilidade superior ao uso do IMC, 

sendo suas áreas sobre as curvas 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.   

 Esta mesma superioridade do novo escore em relação ao IMC se mantém 

considerando os pontos de corte de 20% (homens) e 30% (mulheres), sendo 0,911; 

0,837; 0,992 versus 0,877; 0,8; 0,967, para todos os indivíduos, homens e mulheres, 

respectivamente. 
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Figura 9: Comparação entre a capacidade do IMC tradicional e o novo escore de detectarem obesidade 

no Grupo 2, considerando os percentuais de gordura corporal de 25% e 35%, para homens e mulheres, 

respectivamente.
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Figura 10: Comparação entre a capacidade do IMC tradicional e o novo escore de detectarem obesidade 

no Grupo 2, considerando os percentuais de gordura corporal de 20% e 30%, para homens e mulheres, 

respectivamente.
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Após terem sido estabelecidas as comparações entre o IMC tradicional e o novo 

escore buscaram-se então, definir qual seria o valor de IMC capaz de detectar a 

obesidade corretamente e assim possibilitar a inclusão de mais indivíduos. Para isso, os 

indivíduos do Grupo 1 foram  distribuídos de acordo com seus respectivos percentuais 

de gordura corporal e divididos em homens e mulheres, conforme descrito na Figura 11. 

É possível verificar que a distribuição de gordura corporal nas mulheres concentra-se 

nas faixas de 25% a 45%, enquanto que os homens apresentam uma distribuição mais 

homogênea, centrada, principalmente, entre 10% e 35% de gordura corporal. 

Em seguida, realizou-se análise de regressão linear, sendo obtido novos pontos 

de corte do IMC para se detectar obesidade na população do Grupo 1, sendo estes: 

21,84 Kg/m2 (para gordura corporal = 20%) e 26,11 Kg/m2 (para gordura corporal = 

25%); 22,03 Kg/ m2 (para gordura corporal = 30%) e 24,86 Kg/ m2 (para gordura 

corporal = 35%), para homens e mulheres, respectivamente (Figuras 12 e 13).  A partir 

destes novos parâmetros o número de homens obesos considerando o percentual de 

gordura de 25% passou de 9 para 18 (100 % de aumento), enquanto que considerando 

20% foi de 9 para 24 (166,6 % de aumento). Já para as mulheres, a porcentagem de 

mulheres obesas passou de para 11 para 25 (ponto de corte = 35%) (127,2 % de 

aumento) e de 11 para 36 (ponto de corte = 30%) (227,2 % de aumento). 

Aplicando-se estas mesmas análises ao Grupo 2, podemos constatar que as 

populações apresentam distribuições de gordura corporais diferentes (Figura 14), 

evidenciado especialmente pelo fato das mulheres deste grupo apresentarem uma 

distribuição de percentual de gordura corporal mais concentrada na faixa de 35% a 

40%, sendo o restante da distribuição mais homogênea. Já com relação aos homens, 

verificam-se valores mais expressivos nas faixas de percentuais de gordura corporal de: 

5% a 10%, 15% a 20% e 25% a 30%. 

 Considerando os novos pontos de corte para o IMC detectar obesidade na 

população do Grupo 2 é possível constatar poucas variações (Figuras 15 e 16), sendo: 

22,5 Kg/m2 (para gordura corporal = 20%) e 25,9 Kg/m2 (para gordura corporal = 25%); 

22,7 Kg/ m2 (para gordura corporal = 30%) e 25,3 Kg/ m2 (para gordura corporal = 35%), 

para homens e mulheres, respectivamente. Neste caso também, observa-se alterações 

nas porcentagens de obesidade entre os gêneros, sendo que: homens obesos
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considerando o percentual de gordura de 25% passou de 9 para 15 (66,6 % de 

aumento), enquanto que considerando 20% foi de 9 para 22 (144,4 % de aumento). Já 

para as mulheres, a porcentagem de mulheres obesas passou de 11 para 20 (ponto de 

corte = 35%) (81,8 % de aumento) e de 11 para 34 (ponto de corte = 30%) (209 % de 

aumento). 
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Figura 11: Distribuição de gordura corporal (%) de homens e mulheres do Grupo 1.  
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Figura 12: Pontos de corte de IMC para detectar obesidade, em homens do Grupo 1, 

considerando percentuais de gordura corporal de 20% e 25%. 



                                                                                                                                         Resultados 

 

51

 

15 20 25 30 35 40 45

10

20

30

40

50

MULHERES

IMC (kg/m2)

G
or

du
ra

 c
or

po
ra

l (
%

)

22.0324.86

35 

 

 

Figura 13: Pontos de corte de IMC para detectar obesidade, em mulheres do Grupo 1, 

considerando percentuais de gordura corporal de 30% e 35%. 
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Figura 14: Distribuição de gordura corporal (%) de homens e mulheres do Grupo 2.  
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Figura 15: Pontos de corte de IMC para detectar obesidade, em homens do Grupo, 

considerando percentuais de gordura corporal de 20% e 25%. 
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Figura 16: Pontos de corte de IMC para detectar obesidade, em mulheres do Grupo 2, 

considerando percentuais de gordura corporal de 30% e 35%. 
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Além da determinação dos novos valores de IMC para o diagnóstico de 

obesidade, buscou-se também avaliar a distribuição dos valores obtidos através do 

cálculo do novo escore como forma de sugerir possíveis faixas de classificações para 

este novo índice, visando sua utilização na prática clínica. Para isso, os indivíduos 

foram divididos em grupos, sendo estes definidos de acordo com os valores de IMC 

tradicional e porcentagem de gordura corporal, obtendo-se as seguintes faixas para 

homens (Figura 17): 

 

- IMC < 18,5 Kg/m2 e porcentagem de gordura corporal ≤ 25%. 

- IMC < 18,5 Kg/m2 e porcentagem de gordura corporal > 25%. 

- IMC entre 18,5 Kg/m2 - 24,9 Kg/m2 e porcentagem de gordura corporal ≤ 25%. 

- IMC entre 18,5 Kg/m2 - 24,9 Kg/m2 e porcentagem de gordura corporal > 25 

- IMC > 25 Kg/m2 porcentagem de gordura corporal ≤ 25%. 

- IMC > 25 Kg/m2 porcentagem de gordura corporal > 25%. 

 

 E para mulheres (Figura 18): 

- IMC < 18,5 Kg/m2 e porcentagem de gordura corporal ≤ 35%. 

- IMC < 18,5 Kg/m2 e porcentagem de gordura corporal > 35%. 

- IMC entre 18,5 Kg/m2 - 24,9 Kg/m2 e porcentagem de gordura corporal ≤ 35%. 

- IMC entre 18,5 Kg/m2 - 24,9 Kg/m2 e porcentagem de gordura corporal > 35 

- IMC > 25 Kg/m2 porcentagem de gordura corporal ≤ 35%. 

- IMC > 25 Kg/m2 porcentagem de gordura corporal > 35%. 

 

Estas faixas de classificações sugeridas para o novo escore buscam captar 

indivíduos que estejam tendo seu estado nutricional erroneamente classificado, como 

ocorre, principalmente, em indivíduos com IMC na faixa de eutrofia (18,5 Kg/m2 - 24,9 

Kg/m2) ou início de sobrepeso (IMC > 25 Kg/m2) e porcentagem de gordura corporal 

superior aos pontos de corte 25% (homens) e 35% (mulheres). O inverso também 

ocorre para indivíduos com elevados IMC, porém com baixo percentual de gordura 

corporal.
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De acordo com as Figuras 17 e 18 verificam-se para ambos, homens e mulheres, 

poucos indivíduos com valores do novo escore correspondentes as faixas de IMC entre 

18,5 Kg/m2 - 24,9 Kg/m2 e percentual de gordura corporal > 25% (homens) ou 35% 

(mulheres) e IMC > 25 Kg/m2 e percentual de gordura ≤ 25% (homens) ou 35% 

(mulheres), sendo estas as faixas que mais justificam sua utilização. 
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Figura 17: Distribuição dos valores obtidos pelo cálculo do novo escore de acordo com 

as faixas de IMC e de massa gorda total, em homens do Grupo 2. 
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Figura 18: Distribuição dos valores obtidos pelo cálculo do novo escore de acordo com 

as faixas de IMC e de massa gorda total, em mulheres do Grupo 2. 
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5.3 COMPARAÇÃO ENTRE DADOS DE COMPOSIÇÃO COPORAL OBTIDOS 

POR DIFERENTES EQUIPAMENTOS 

 

Por fim, foi realizada uma análise comparativa entre o equipamento utilizado para 

avaliação da composição corporal (BC-558 Ironman Segmental Body Composition 

Monitor), o equipamento de bioimpedância tetrapolar (Biodymanics 310) e o DXA, com 

o propósito de avaliar a confiabilidade/aplicabilidade dos dados obtidos neste estudo. 

Para isso, utilizou-se um subgrupo do Grupo 2, formado por 30 indivíduos do gênero 

masculino, divididos em subnutridos (n=10), eutróficos (n=10) e sobrepeso/obesidade 

(n=10), estando suas características amostrais descritas na Tabela 8.  

Na amostra de indivíduos subnutridos (n = 10), 50% eram brancos, 30% negros e 

20% mulatos, no grupo de eutróficos (n = 10) a maioria era brancos (80%) enquanto os 

demais eram negros (20%). Já na amostra de indivíduos com sobrepeso / obesidade, 

100% dos indivíduos eram brancos. 

As médias de idade foram 50,7 ± 15,0 anos; 50,3 ± 10,8 anos e 48,8 ± 9,3 anos e 

de estatura 168,1 cm ± 8,7; 171,2 cm ± 9,5 e 166,5 ± 11,7, para subnutridos, eutróficos 

e sobrepeso/obesidade, respectivamente, não havendo diferenças entre eles. 

As médias de peso foram 48,3 Kg ± 7,7; 63,2 Kg ± 11,3 e 81,5 Kg ± 14,3, 

enquanto que do IMC foram 17,0 Kg/m2 ± 1,4; 21,3 Kg/m2 ± 1,8 e 29,2 Kg/m2 ± 2,5, 

para subnutridos, eutróficos e sobrepeso/obesidade, respectivamente. As variáveis 

peso e IMC apresentaram diferenças estatísticas entre os 3 grupos, sendo para ambas 

p < 0,0001.  

Na Tabela 9 estão descritos os valores de massa magra (%) e massa gorda (%) 

estimados pelos três equipamentos e nota-se nenhuma diferença estatística entre eles 

em quaisquer dos 3 grupos, apesar da tendência da bioimpedância em superestimar os 

valores de massa magra nos três grupos em relação ao DXA (subnutridos, eutróficos e 

sobrepeso/obesidade). 

Na Tabela 10, constam os valores do coeficiente de Lin, o qual permite a 

avaliação da concordância entre as medidas estimadas pelos diferentes equipamentos. 

Neste caso, verificam-se valores mais elevados de concordância (acima de 70%) para a 

massa gorda nas seguintes situações: BC-558 Ironman x Biodynamics 310 para 
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eutróficos (70,7%) e sobrepeso/obesidade (77,7%); BC-558 Ironman x DXA para todos 

os indivíduos (89,3%) e para eutróficos (81,7%). Já para a massa magra: BC-558 

Ironman x Biodynamics 310 para todos os indivíduos (94,3%), eutróficos (96,5%) e 

sobrepeso/obesidade (97,2%); BC-558 Ironman x DXA para todos (93,9%), eutróficos 

(94,4%) e sobrepeso/obesidade (95,0%) e Biodynamics 310 x DXA para todos os 

indivíduos (93,4%), subnutridos (74,5%), eutróficos (89,5%) e sobrepeso/obesidade 

(96,6). De uma maneira geral, verificou-se baixa concordância entre os equipamentos 

considerando o grupo dos subnutridos, principalmente, com relação à massa gorda. 
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Tabela 8: Características dos indivíduos do Subgrupo divididos em: subnutridos, 

eutróficos e sobrepeso/obesidade. 

 

Variáveis Subnutridos Eutróficos Sobrepeso/Obesidade p valor 

N 10 10 10 - 

Idade (anos) 50,7 ± 15,0 50,3 ± 10,8 48,8 ± 9,3 0,9323 

Peso (Kg) 48,3 ± 7,7 63,2 ± 11,3 81,5 ± 14,3 0,0001* 

Estatura (cm) 168,1 ± 8,7 171,2 ± 9,5 166,5 ± 11,7 0,9999 

IMC (Kg/m2) 17,0 ± 1,4 21,3 ± 1,8 29,2 ± 2,5 0,0001* 

 

 Resultados são expressos em média ± desvio padrão. 

* Diferença estatística (p < 0,05) entre subnutridos, eutróficos e sobrepeso/obesidade. 
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Tabela 9: Comparação entre dados de massa gorda (MG) e massa magra (MM) obtidos 

por três equipamentos diferentes: BC-558 Ironman, Bioimpedância tetrapolar 

(Biodynamics 310) e DXA.  

 

 BC-558 

Ironman 

Biodynamics 

310 

DXA p valor 

Subnutridos (n=10) 

     MG (%) 11,5 ± 5,7 20,9 ± 9,5 10,2 ± 2,7 0,7468 

     MM (Kg) 39,7 ± 4,7  38,1 ± 7,1 41,0 ± 6,1 0,5598 

Eutróficos (n=10) 

     MG (%) 17,6 ± 8,2 23,2 ± 9,3 18,6 ± 5,7 0,1703 

     MM (Kg) 49,3 ± 8,4 48,5 ± 10,3 48,5 ± 6,8 0,8512 

Sobrepeso / Obesidade (n=10) 

     MG (%) 30,4 ± 3,0 31,3 ± 3,0 29,7 ± 5,4 0,5109 

     MM (Kg) 54,2 ± 10,0 56,1 ± 10,8 54,6 ± 10,6 0,6879 
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Tabela 10: Medidas de concordância entre os equipamentos que avaliam a composição 

corporal em 3 grupos distintos: subnutridos, eutróficos e sobrepeso / obesidade. 

 

 Todos 

(n=30) 

Subnutridos 

(n=10) 

Eutróficos 

(n = 10) 

Sobrepeso / 
Obesidade 

(n = 10) 

Massa Gorda 

BC-558 Ironman 

x 

Biodynamics 310 

 

65,7 

 

26,2 

 

70,7 

 

77,7 

BC-558 Ironman  

x  

DXA 

 

89,3 

 

46,7 

 

81,7 

 

44,4 

Biodynamics 310  

x  

DXA 

 

54,7 

 

10,6 

 

51,0 

 

63,6 

Massa Magra 

BC-558 Ironman 

 x  

Biodynamics 310 

 

94,3 

 

42,6 

 

96,5 

 

97,2 

BC-558 Ironman  

x  

DXA 

 

93,9 

 

42,9 

 

94,4 

 

95,0 

Biodynamics 310 
x  

DXA 

 

93,4 

 

74,5 

 

89,5 

 

96,6 

 * Valores do Coeficiente de Lin expressos em %. 
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6 DISCUSSÃO  

 Este estudo envolvendo uma amostra da população brasileira demonstra que o 

IMC possui um desempenho diagnóstico limitado em identificar corretamente os 

indivíduos com excesso de gordura corporal, especialmente aqueles com IMC < 30 Kg/ 

m2. 

 Estudos prévios também testaram a capacidade diagnóstica do IMC (BLEW et 

al., 2002; ROMERO-CORRAL et al., 2007), entretanto, estes foram desenvolvidos em 

amostras pequenas e em uma população seleta. O estudo de Romero-Corral et al. 

(2008) foi o pioneiro em descrever estas correlações entre IMC, massa magra e massa 

gorda para homens e mulheres de diferentes faixas etárias e em uma grande e 

multicêntrica amostra da população dos EUA. 

 De acordo com os dados das Tabelas 1 e 4, podemos verificar uma tendência 

clara dos homens em apresentar estatura e massa magra superiores aos valores das 

mulheres. Em adição, as Tabelas 3 e 6 deixam explícito a maior prevalência de 

sobrepeso/ obesidade entre as mulheres tanto no Grupo 1 como no Grupo 2. Estes 

dados reforçam achados de que, em homens, o IMC se correlaciona significativamente 

melhor com a massa magra do que com a massa gorda, enquanto que para as 

mulheres, correlaciona-se melhor com a massa gorda. Isto justifica o fato de que o IMC 

definindo a obesidade em mulheres tem uma relação mais consistente com mortalidade 

do que nos homens (ADAMS et al., 2006). Stevens et al. (2009) também descrevem 

estas diferenças constitucionais entre os gêneros propondo que estas diferenças de 

composição corporal são primariamente atribuídas a ação dos hormônios esteróides 

sexuais, responsáveis pelos dimorfismos durante o desenvolvimento puberal. As 

diferenças entre os gêneros continuam ao longo da vida, visto que homens adultos 

possuem massa magra e conteúdo mineral mais elevados e menor massa gorda que 

mulheres, após ajuste para estatura (STEVENS; KATZ; HUXLEY, 2009). 

 Tendo em vista que o conceito de obesidade é definido como o excesso de 

gordura corporal (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000), sabe-se que na ausência 

de uma técnica simples para mensurar esta gordura corporal na população, o IMC 

acaba sendo largamente utilizado como uma ferramenta para se avaliar este excesso 

de gordura. Recentemente, descreveu-se uma nova entidade nomeada Obesidade com 
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Peso Normal (OPN) (MARQUES-VIDAL et al., 2008), sendo esta 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), podendo ocasionar danos no perfil lipídico e inflamatório (DE LORENZO et 

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

 Além da dificuldade de não se ter um valor exato sobre a prevalência de OPN na 

população em geral, pois esta ainda está sendo estudada; há também a 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. Por ter sido observado que uma grande parcela 

dos indivíduos mesmo antes de atingirem estes valores (35% para mulheres e 25% 

para homens), já se encontrava em faixas de risco para o IMC, ou seja, entre sobrepeso 

e obesidade; optou-se por também realizar as análises com pontos de corte um pouco 

inferiores (30% para mulheres e 20% para homens), visando a possibilidade de uma 

intervenção clínica profilática. 

Recentemente, evidências sugerem que a relação entre o aumento do IMC e a 

porcentagem de gordura corporal 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
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 Force (IOTF) considera esta questão e propõe novos valores de ponto de corte do IMC 

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

(VARIUS, 2000). 

Tendo em vista estas considerações, vários trabalhos vêm propondo novos 

pontos de corte de IMC para a classificação de obesidade de maneira a contemplar 

maior número de indivíduos classificados como eutróficos pelo IMC, mas que na 

realidade são sobrepesos ou obeso considerando a porcentagem de gordura, 

(FRANKENFIELD et al., 2001; BOZKIRLI et al., 2007; ROMERO-CORRAL et al., 2008; 

LAUGHTON et al., 2009).  

No estudo de Frankenfield et al. (2001) estudando uma amostra de 141 

indivíduos (53 homens / 88 mulheres) e utilizando a bioimpedância, 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.  

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 

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. Vale 

ressaltar que apesar de todos estes estudos demonstrarem as limitações do IMC, 

nenhum deles traz uma proposta prática, como a criação de um índice corrigido, o que 

confere ao presente trabalho um caráter inovador. 
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De acordo com o presente estudo, apesar das diferenças entre as amostras, os 

novos valores de IMC não foram muito discrepantes dos trabalhos anteriores, 

mantendo-se próximos até mesmo entre o Grupo 1 e o Grupo 2, sendo: 21,84 Kg/m2 e 

26,11 Kg/m2 ; 22,5 Kg/m e 25,9 Kg/m2, para homens, considerando 20% e 25% de 

gordura corporal, para o Grupo 1 e Grupo 2, respectivamente e 22,03 Kg/m2 e 24,86 

Kg/m2 ; 22,7 Kg/m2 e 25,3 Kg/m2, para mulheres, considerando 30% e 35% de gordura 

corporal, para o Grupo 1 e Grupo 2, respectivamente. 

 Analisando-se somente os valores de IMC deste estudo, nota-se pequena 

variação entre os novos valores de IMC para classificação de obesidade, reforçando os 

efeitos favoráveis de se adotar pontos de corte para gordura corporal de 20% e 30%, 

para homens e mulheres, respectivamente, a fim de se possibilitar uma intervenção 

mais precoce (Tabela 11). 
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Tabela 11: Resumo comparativo de estudos propondo novos pontos de corte do IMC 

para classificação de obesidade em homens e mulheres.  

 

 

Referência 

 

País 

 

n 

Pontos de 

corte do IMC 

- Homens 

Pontos de 

corte do IMC 

– Mulheres 

Frankenfield et al. (2001) EUA 141 22,6 Kg/m2 20,1 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 

Presente Estudo – Grupo 1 

(2009) 

Brasil 100 21,84 – 26,11 

Kg/m2 

22,03 – 24,86 

Kg/m2 

Presente Estudo – Grupo 2 

(2009) 

Brasil 100 22,5 – 25,9 

Kg/m2 

22,7 – 25,3 

Kg/m2 
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Com relação à proposta de IMC corrigido para avaliação do estado nutricional, 

até o momento, não se tem conhecimento de nenhuma outra proposta semelhante, 

podendo-se dizer que este trabalho além de ser o pioneiro a propor novos valores de 

IMC para a classificação de obesidade na população brasileira, é também o primeiro a 

propor um ajuste ao IMC tradicional. Entretanto, ressalta-se que apesar da 

superioridade deste novo índice sobre o IMC tradicional estar claramente demonstrada 

nas Figuras 4 e 5 / 7 e 8, sabe-se da importância de se aprimorar esta medida a fim de 

que seja amplamente adotada na prática clinica, principalmente pelo fato de que sua 

superioridade se mantém quando aplicado a uma nova população (Grupo 2), conforme 

comprovado nas Figuras 9 e 10. 

 Durante a análise da distribuição dos valores obtidos pelo novo escore, segundo 

faixas de IMC e de porcentagem de gordura corporal, verifica-se a presença de 

indivíduos com valores de IMC dentro das faixas de eutrofia, porém com porcentagens 

de gordura corporal superiores ao ponto de corte, para homens e mulheres, sendo 

popularmente conhecidos como “falsos magros”. Ainda que em pequeno número, 

encontramos também o inverso, ou seja, indivíduos classificados como, no mínimo, 

sobrepeso, porém com gordura corporal abaixo do ponto de corte, sendo esta situação 

comum a atletas, fisioculturistas, etc. Estes indivíduos justificam a importância de se 

prosseguir com estudos utilizando este novo escore de maneira a ampliá-lo em 

diferentes populações e em diferentes situações clínicas, buscando assim propor novas 

faixas de classificação visando facilitar a sua utilização na prática clínica.  

Sabe-se que há muitos métodos de referência para a determinação da 

composição corporal, como pesagem hidrostática, diluição de óxido de deutério, DXA, 

tomografia computadorizada, etc. Adicionalmente, alguns estudos demonstram que o 

modelo de bioimpedância utilizado (Ironman Segmental Body Composition Monitor) ou 

até mesmo a BIA pé-com-pé podem também ser aceitos como métodos válidos para 

avaliação da gordura corporal, porém este tópico ainda é um pouco controverso 

(ISENRING et al., 2004 apud apud BOZKIRLI et al., 2007).  

Em seu estudo, Bozkirli et al. (2007) também realizou uma análise comparativa 

entre 2 equipamentos: BIA pé-com-pé e o DXA, em uma subamostra. Este autor 

justifica ter utilizado este modelo de BIA em seu trabalho devido baixo custo e facilidade 
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de utilização durante a coleta de dados, entretanto, para mostrar a validade deste 

método, ele também realizou uma seleção randomizada de 30 pacientes, os quais 

foram submetidos à BIA e DXA. As informações obtidas através dos resultados do DXA 

revelaram que, se as diretrizes para a realização da BIA forem respeitadas, os 

resultados da BIA pé-com-pé podem ser valiosos na determinação da porcentagem de 

gordura corporal. 

 Corroborando com estes princípios, foi realizado neste estudo uma análise 

comparativa entre 3 equipamentos para avaliação de composição corporal: BC-558 

Ironman, Bioimpedância tetrapolar (Biodynamics 310) e DXA. Esta análise comprovou a 

tendência já descrita na literatura de que a bioimpedância pode superestimar os valores 

de composição corporal em relação aos obtidos pelo DXA, apesar de não ter sido 

encontrada diferença estatística entre os valores de massa magra e massa gorda 

estimados pelos três equipamentos (NEOVIUS et al., 2006). Já com relação à 

concordância entre estes 3 equipamentos, nota-se valores mais concordantes com 

relação a análise da massa magra, enquanto que os menores valores de concordância 

situam-se, principalmente, no grupo dos subnutridos, conforme já descrito na literatura 

(JORDÃO JR et al., 2004). 

Em síntese, apesar de o IMC ser muito utilizado na avaliação da composição 

corporal, este é simplesmente uma relação entre o peso e a estatura dos indivíduos 

(NUNES et al., 2009) apresentando limitações como: 1) a relação com a 

proporcionalidade do corpo – pessoas com pernas curtas terão IMC aumentado; 2) 

relação com a massa livre de gordura, especialmente em homens, pois um 

desenvolvimento muscular pode levar a interpretações equivocadas na identificação da 

obesidade; 3) correlação com a estatura que, apesar de baixa, pode ser significativa, 

especialmente em crianças e adolescentes (MALINA; KATZMARZ, 1999) e, em idoso, a 

sarcopenia (redução da massa muscular), o acúmulo e a distribuição centrípeta da 

gordura são colocados como fatores que também limitam a utilização do IMC 

(RICARDO; ARAÚJO, 2002). 
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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, conseqüentemente, 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 escore foi desenvolvida através de análise fatorial e utilizou 

como variáveis para o seu cálculo: peso (Kg), estatura (cm) e massa gorda (%). Este 

índice apresentou superioridade diagnóstica para classificação de obesidade em 

relação ao IMC tradicional, mesmo quando aplicado em uma nova população de 

estudo. Desta forma, este poderá atuar, em um futuro próximo, como uma ferramenta 

simples e de fácil aplicação capaz de suprir as limitações do IMC.  

Este estudo também sugere novas faixas de pontos de corte para o IMC para 

classificação de obesidade na população brasileira, sendo: 21,84 – 25,9 Kg/m2 e 22,03 

– 25,3 Kg/m2, para homens e mulheres, respectivamente, visando a inclusão de um 

maior número de indivíduos e, por conseguinte, uma intervenção clínica mais precoce. 

Sugere-se adoção de pontos de corte para gordura corporal de 20% e 30%, para 

homens e mulheres, respectivamente, a fim de se possibilitar uma intervenção mais 

precoce. 

O equipamento utilizado para avaliação de composição corporal apresentou 

valores concordantes com o DXA, considerando a massa gorda, para os grupos de 

Subnutridos e Eutróficos, enquanto que para a massa magra, os valores foram mais 

concordante para Eutróficos e Sobrepeso / Obesidade. 

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.  
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Considerando os achados deste estudo; parece ser necessário reorganizar os 

valores de pontos de corte do IMC 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 validação deste novo IMC corrigido pela massa 

gorda na população adulta brasileira. 
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