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Composição Corporal na Avaliação
do Estado Nutricional

Luiz Antonio dos Anjos e Vivian Wahrlich

A medição da composição corporal é útil em diversas áreas, mas tem sua aplicação mais visível na área da
nutrição e das ciências do movimento humano com vistas à manutenção da saúde e à melhora no desempenho
físico. Este capítulo enfoca o aspecto nutricional da avaliação da composição corporal, particularmente no que
concerne à avaliação do estado nutricional. Para revisões mais profundas dos vários aspectos relativos à composição
corporal, os leitores podem consultar excelentes livros-texto recentes sobre o assunto (Heymsfield et al., 2005;
Heyward & Wagner, 2004).

A medição da composição corporal é importante não só para investigar o indivíduo em um exame clínico
como também em estudos epidemiológicos (Buskirk, 1987). Do ponto de vista nutricional, a medição da compo-
sição corporal é importante na descrição do crescimento, desenvolvimento, maturação e envelhecimento normal e
patológico; no monitoramento das mudanças que ocorrem durante a gravidez e o aleitamento; no fornecimento de
bases de referência de variáveis fisiológicas; como guia para atletas antes, durante e após competições/temporadas; na
identificação de padrões associados a doenças.

Conceituação
Composição corporal pode ser definida como a expressão do Peso Corporal (PC) em dois ou mais compo-

nentes (Anjos, 1998) baseados em modelos anatômicos ou químicos obtidos por meio de análises de dissecação
de cadáveres. No modelo anatômico, o corpo é dividido em tecidos dissecáveis, como pele, músculo, ossos e
órgãos. O modelo químico, mais desenvolvido experimentalmente e, portanto, mais utilizado, é baseado na
informação dos componentes químicos, como gordura, água e proteína dos tecidos, obtida por meio da disseca-
ção de cadáveres (Clarys et al., 1999). Os componentes são seis: água, mineral ósseo (75% do total), mineral
extra-ósseo, proteína, gordura e glicogênio (1% do PC). Tipicamente, esse modelo é simplificado para dois
componentes somente: a gordura e o Peso Livre de Gordura (PLG), ou também, como é chamado, Peso Magro
(PM). Tecnicamente, e como foi descrito originalmente por Behnke (1959), o PM é maior do que o PLG, pois
aquele inclui uma certa quantidade (2-3%) de gordura essencial no organismo (Lohman, 1992). Entretanto, os
dois termos são usados como sinônimos atualmente, apesar da diferença sutil (Lohman & Going, 1998).

Com o propósito de organizar o estudo da composição corporal, Wang, Pierson e Heymsfield (1992)
propuseram um modelo no qual a composição do corpo humano é representada em cinco níveis com componen-
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tes distintos, que somados correspondem ao PC total. Nesse modelo, os níveis são: atômico, molecular, celular,
tecido-sistemas e corpo inteiro. O nível atômico inclui os elementos como oxigênio, carbono, hidrogênio, nitro-
gênio, cálcio e fósforo, que compõem mais de 98% do PC. No nível molecular, há seis componentes principais,
como a água, lipídio, proteína, carboidrato, minerais ósseos e extra-ósseos (minerais do tecido mole). Com base
nesses componentes, podem ser criados vários modelos que permitem incluir de dois até seis componentes.
O modelo mais simples, e por isso o mais utilizado, inclui a expressão do PC em apenas dois componentes: o
Peso de Gordura (PG) e o PM (ou peso, ou tecido, livre de gordura – PLG). A forma mais comum é expressar
o PG em função do PC total (ou seja, percentual de gordura corporal – %GC), em vez do valor absoluto (kg)
do PG ou do PLG.

O nível celular representa as células, o fluido extracelular e os sólidos extracelulares, e tem grande impor-
tância para o entendimento dos processos fisiopatológicos das doenças. No nível tecidual, os três componentes
do nível celular são organizados em tecidos, órgãos e sistemas. Nesse nível, o PC é resultante do somatório do
tecido muscular, tecido conectivo, tecido epitelial e tecido nervoso. O quinto e último nível representa o corpo
inteiro e diz respeito ao formato, à dimensão e às características físicas que podem ser descritas tendo em vista as
dimensões corporais como a estatura, o comprimento dos segmentos, as circunferências, as dobras cutâneas, o
volume corporal e o PC. Assim, o PC é o somatório dos pesos referentes a cabeça, pescoço, tronco, membros
superiores e inferiores.

Do ponto de vista teórico, os métodos de composição corporal in vivo podem ser baseados em proprieda-
des, em componentes ou em combinação de ambos (Wang et al., 1995; Lohman & Going, 1998). No primeiro
caso, parte-se de uma propriedade mensurável (por exemplo: volume corporal) para se chegar a um componente
desconhecido (gordura corporal), por meio de relações matemáticas entre a propriedade e o componente. Nos
métodos baseados em componentes, parte-se de um componente conhecido (estimado por meio de um método
baseado em propriedade) para se chegar ao componente desconhecido. Por exemplo, o PLG pode ser estimado
pela Água Corporal Total (ACT), assumindo-se que a hidratação do PLG de adultos é fixo e conhecido (≅ 73%).
Nos métodos combinados, quantifica-se um componente desconhecido por meio tanto de uma propriedade
mensurável quanto de um componente conhecido.

Breve Histórico
O estudo da composição corporal na Idade Moderna inicia-se no século XIX, quando Liebig (1803-1873),

químico alemão, constatou que substâncias contidas nos alimentos eram também encontradas no corpo humano
e que os fluidos corporais continham mais sódio e menos potássio do que os tecidos (Shen et al., 2005). Até cerca
de 1950, três áreas interdependentes do estudo da composição corporal foram desenvolvidas (Wang et al., 1999):
1) os pressupostos teóricos para a área; 2) as metodologias de avaliação; 3) os estudos das alterações da composi-
ção corporal na saúde e na doença.

A primeira área tinha como objetivo obter dados quantitativos dos componentes corporais obtidos por
meio de necropsia, que era o único meio de obter os dados de composição corporal. Os achados desses estudos
possibilitaram identificar o tamanho dos órgãos e seus conteúdos de água corporal, gordura, nitrogênio, minerais
e minerais-traço. A segunda área tinha como objetivo a medição da composição corporal in vivo. Entre as
metodologias desenvolvidas nesse período, destacam-se a estimativa do músculo esquelético por meio da excreção
da creatinina urinária (Talbot, 1938), a medição da ACT com métodos de diluição (Wang et al., 1999), a medição
do 40K (Forbes, 1987) e o desenvolvimento da técnica da pesagem hidrostática para estimar o PLG e a gordura
corporal com base no princípio de Arquimedes (Behnke, Feen & Welham, 1942). Ainda é digna de nota a descrição
de modelos antropométricos para se estimar a musculatura total corporal desenvolvidos por Matiegka (1921).
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Os achados da terceira área do estudo da composição corporal dizem respeito aos efeitos do crescimento e
nutrição nos componentes do corpo humano. Nesse período, destaca-se o conceito de maturidade química,
proposto por Moulton (1923), segundo o qual os valores da composição dos componentes do corpo se alteram
durante a infância e adolescência até atingirem os valores encontrados nos adultos. Em relação à nutrição, eviden-
ciou-se que o jejum ou a ingestão alimentar reduzida induziam à perda de nitrogênio (Shen et al., 2005).

A partir da solidificação dos pressupostos teóricos e do desenvolvimento das metodologias, ocorreu um
grande desenvolvimento de estudos, estimulados por diversos simpósios, particularmente os internacionais de
estudos de composição corporal in vivo, dos quais o mais recente foi realizado em Roma, em outubro de 2002
(De Lorenzo, 2003). Esses avanços levaram um grupo de pesquisadores a iniciar, em 2003, uma publicação
internacional devotada especificamente à área: International Journal of Body Composition Research.

As pesquisas publicadas mais recentemente evidenciam que o enfoque na área, além do aprimoramento das
técnicas de medição, está concentrado na descrição das diferenças étnicas, na associação com patologias, no
desenvolvimento de valores de referência/pontos de corte para o diagnóstico da obesidade e na validação de
métodos clínicos de acompanhamento de intervenções em diversas doenças, particularmente da obesidade (De
Lorenzo, 2003; Deurenberg & Deurenberg-Yap, 2003; Pierson, 2003).

Métodos de Medição da Composição Corporal

Técnicas Consideradas Padrão-Ouro
A evolução das metodologias de avaliação da composição corporal permitiu o desenvolvimento de modelos

com cada vez mais compartimentos. O modelo mais simples (dois compartimentos) envolve a medição do PG;
o de três componentes inclui, em geral, a medição adicional da ACT; e o de quatro inclui, ainda, a medição do
mineral ósseo.

Os métodos considerados padrão para o modelo de dois compartimentos baseiam-se na medição: da den-
sidade corporal (densitometria), avaliada por meio da pesagem hidrostática; do nível de hidratação do indivíduo,
avaliado por meio da determinação da ACT; da quantidade de potássio corporal total, avaliado pela eliminação
do 40K. Esses métodos são considerados padrão porque partem de princípios teóricos sólidos distintos e apresen-
tam resultados bastante semelhantes entre si, o que permite que um método valide o outro.

Densitometria Corporal
A densitometria corporal, ou peso hidrostático, é considerada o método principal da avaliação da compo-

sição corporal em laboratório, apesar de seus princípios serem criticados principalmente por se basearem em
dissecação de cinco cadáveres (Martin & Drinkwater, 1991). O método determina a Densidade Corporal (DC)
com base no princípio de Arquimedes, em que o volume de um corpo é igual ao deslocamento de água deste
quando submergido. A proporção do PC submerso e fora d’água indicará, portanto, a DC total.

Recentemente, desenvolveu-se um método mais simples para medir a DC, sem a necessidade de pesar o
indivíduo embaixo da água. O método, pletismografia de deslocamento de ar, ficou recentemente popularizado
pelo Bod Pod, um sistema que consiste em uma câmera hermeticamente fechada em que cabe um indivíduo, na
qual a relação pressão-volume é usada para estimar o volume do corpo (Going, 2005) com o indivíduo dentro da
câmara em relação à câmara vazia. Esse sistema é particularmente útil em indivíduos que têm dificuldade de ser
pesados embaixo da água (crianças, idosos, portadores de alguma deficiência), mas pode ser inconveniente para
indivíduos claustrofóbicos.
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Assumindo-se que os vários componentes têm densidades diferentes e que estas são conhecidas e constantes
(densidade do PG e do PM como 0,9 e 1,1 kg/L, respectivamente) (Siri, 1956), pode-se estimar a proporção de
gordura corporal (%GC) por meio de algumas equações, mais freqüentemente a de Siri (1956): %GC = [(4,95/
DC) - 4,50] x 100, e a de Brozek e colaboradores (1963): %GC = [(4,570/DC) - 4,142] x 100. A crítica a esse
método dirige-se aos pressupostos de que as proporções e as densidades dos componentes do PLG são constantes,
o que não é verdadeiro para todos os indivíduos. Crianças, por exemplo, apresentam menor proporção quanto ao
conteúdo mineral e maior quantidade de água (Lohman, Boileau & Slaughter, 1984). Já em idosos, há diminuição
do peso ósseo, peso muscular e da água corporal (Heymsfield et al., 1989). Em ambas as situações, a aplicação das
equações de Siri (Baumgartner et al., 1991; Deurenberg, Westrate & Van de Hooy, 1989) ou de Brozek (1956)
tendem a superestimar o %GC.

Hidrometria (ACT)
A medição da Água Corporal Total (ACT) é realizada pela diluição de isótopos da água, seja radioativa ou

estável. Os isótopos estáveis são mais freqüentemente usados, pois não representam risco para os indivíduos e
podem ser utilizados com segurança em crianças (Schoeller, 2005). Neste método, uma quantidade conhecida do
isótopo é administrada por via oral ou intravenosa. Após um período de equilíbrio, dispersão do isótopo na água
corporal, são coletadas amostras dos fluidos corporais (saliva, urina ou sangue) para medir o aparecimento do
respectivo isótopo (Jebb & Elia, 1993). Para a estimativa da composição corporal é necessário assumir que a
hidratação do PLG é constante, sendo que para adultos saudáveis, geralmente, equivale a 73,8% (Brozek et al.,
1963). Sabendo-se a quantidade de ACT, pode-se estimar o PLG, e, por diferença, o PG.

Potássio 40 (potássio corporal total)
O 40K é um isótopo do potássio que ocorre naturalmente e é eliminado pelo organismo. Ao assumir-se que

a eliminação de 40K é proporcional à quantidade de PLG, a medição da eliminação do 40K pode ser usada para
determinar o PLG e, por diferença, o PG (Forbes, 1987). Os valores médios da razão entre potássio corporal total
e o PLG equivalem a 59,6 mmol/kg para mulheres e 64,8 mmol/kg para homens (Ellis, 2005). Apesar de ser um
método não invasivo, rápido e que não requer muito dos indivíduos em avaliação, há poucos contadores de 40K
disponíveis devido ao seu alto custo e porque, geralmente, são restritos a laboratórios para pesquisas nucleares.

Técnica com Potencial de se Tornar Padrão-ouro:
Dexa (absorptiometria de raios X de dupla energia)

Métodos que incorporam outros compartimentos estão sendo desenvolvidos, mas em sua maior parte
estão em fase de pesquisa e ainda com pouco uso na prática. Entre esses, o mais promissor é a medição do
compartimento mineral por meio da absorptiometria de raios X de dupla energia (Dexa), que apresenta potencial
de tornar-se um método-ouro (Mazess et al., 1990).

A Dexa, além de avaliar o conteúdo mineral ósseo, também avalia a gordura e o tecido mole magro.
Geralmente, a informação do conteúdo mineral ósseo é utilizada em modelos de multicompartimentos para a
determinação da composição corporal. O princípio do método consiste no escaneamento transversal do corpo
inteiro em feixes de raios X (baixa e alta energia) em fatias de aproximadamente um centímetro. Como a atenuação
da radiação da gordura pura e do tecido magro sem mineral diferem, é possível, a cada pixel da fatia do corpo
escaneada, determinar a gordura e o tecido magro (Lohman & Chen, 2005).
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A maior vantagem do método é que ele pode ser utilizado em indivíduos de qualquer idade, devido à baixa
exposição à radiação. Porém, é conveniente que não seja aplicado em gestantes. Em mulheres em idade fértil, é
recomendado fazer um teste para verificar uma possível gravidez antes de realizar a medição no Dexa. A desvan-
tagem do método é que indivíduos muito altos ou obesos podem não caber na área de escaneamento. Além disso,
para as pessoas com peso superior a 100 kg ou as que apresentem a raiz quadrada da razão entre peso e estatura
maior do que 0,72, a estimativa da composição corporal tem menor acurácia, porque os coeficientes de atenuação
para o tecido mole e mineral ósseo dependem da espessura do indivíduo (Lohman & Chen, 2005).

Técnicas Utilizadas em Campo
É evidente que os métodos-padrão não podem ser utilizados em grande número de indivíduos. Assim, as

estimativas de composição corporal são realizadas por meio de métodos mais simples (por exemplo, antropometria
e bioimpedância), considerados métodos duplamente indiretos, por precisarem ser validados contra um outro mé-
todo indireto, os métodos considerados padrão-ouro, ou seja, a densitometria corporal, ACT e medição do 40K
(Clarys et al., 1999).

Antropometria
À utilização das informações antropométricas para o diagnóstico nutricional tem-se chamado antropometria

nutricional (Brozek, 1956). A antropometria nutricional em grupos de crianças é baseada, principalmente, na
avaliação do crescimento, ao passo que em adultos ela se faz na estimativa da composição corporal, por meio,
principalmente, de medições de dobras cutâneas, perímetros e das medidas de dimensão corporal, como peso e
estatura (Lohman, 1991).

Para avaliar o grau de acurácia na predição do %GC ou do PLG, por qualquer método que seja, Lohman
(1992) propôs um sistema arbitrário baseado no Erro-Padrão da Estimativa (EPE). Nesse sistema, há uma escala
progressiva que vai desde o método ideal, que tem um EPE = 2% para a estimativa do %GC em homens e
mulheres, até o método que não seria recomendado quando o EPE fica em 5%. Um método que dê estimativas
de %GC com EPE entre 3 e 3,5% seria considerado de bom a muito bom.

Em geral, a estimativa do %GC pelo PC e estatura, medidas que podem ser usadas isoladamente ou em
conjunto, fornece EPE entre 3,5 e 5% (Bellisari & Roche, 2005), o que demonstra que se deve ter cautela no seu
uso em estudos de composição corporal. Em geral, as estimativas de %GC por meio de dobras cutâneas e
bioimpedância apresentam menor EPE (entre 3 e 3,5%), mas deve-se sempre tentar usar as equações apropriadas
para a população em estudo.

Dobras Cutâneas
A utilização de dobras cutâneas parte do pressuposto de que: 1) elas fornecem uma boa estimativa da

gordura subcutânea; 2) a distribuição da gordura subcutânea e a gordura corporal interna são semelhantes em
todos os indivíduos do mesmo sexo; e 3) as medidas de gordura subcutânea em vários locais podem ser usadas
para estimar a gordura corporal total (Heyward & Stolarczyk, 1996).

Assim, sítios são escolhidos, as medidas de dobras cutâneas realizadas e aplicadas em uma equação previa-
mente estabelecida em grupos de indivíduos para estimar inicialmente a DC, para então, utilizando-se da equa-
ção de Siri ou Brozek, se estimar o %GC (Lohman, 1981). Embora existam dezenas de equações, as mais utilizadas
internacionalmente são as de Durnin e Womersly (1974) na área de nutrição e as de Jackson e Pollock (1978),
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para homens, e Jackson, Pollock e Ward (1980) para mulheres, na área de ciências do movimento, por elas serem
consideradas, em princípio, equações generalizáveis.

Entretanto, validações conduzidas em amostras da população brasileira indicaram que nem todas as equa-
ções são apropriadas (Petroski & Pires-Neto, 1995, 1996). Por exemplo, a equação de Jackson, Pollock e Ward
(1980) mostrou-se adequada na estimação tanto da DC quanto do %GC em uma amostra de 281 mulheres
jovens (média de 27,5 anos de idade), de Santa Maria (RS) e Florianópolis (SC). Da mesma forma, a equação de
Jackson e Pollock (1978) mostrou-se adequada para a estimação do %GC na amostra de 304 homens (média de
30,2 anos de idade) das mesmas regiões. No entanto, as equações de Durnin e Womersley (1974) superestima-
ram o %GC tanto em mulheres quanto em homens das duas amostras de brasileiros. Essa discrepância pode ser
explicada, em parte, pelo fato de as amostras dos estudos brasileiros serem de universitários e, assim, mais pareci-
das com a amostra que originou as equações de Jakcson e Pollock (1978) e Jackson, Pollock e Ward (1980). Na
verdade, das dez equações para mulheres e das 13 equações para homens ‘generalizáveis’, testadas na amostra de
Santa Maria e Florianópolis, apenas três (tanto em homens quanto em mulheres) não mostraram valores de DC
estimados significativamente diferentes do valor medido, o que indica adequação das equações.

De fato, há consenso de que se deve escolher uma equação de predição de DC que tenha sido desenvolvida
em uma população que se assemelhe com a população para a qual se deseja estimar a composição corporal.
Quanto a este aspecto, Heyward e Stolarczyk (1996) apresentam uma revisão extensa que pode servir como guia
para a escolha das equações mais apropriadas para diferentes grupos etários, étnicos e que tenham características
de atividade física diferenciada.

Peso Corporal e Estatura
Os valores de Peso Corporal (PC) e Estatura (EST) são normalmente expressos como índices, mais

freqüentemente como o Índice de Massa Corporal (IMC) calculado como PC/EST2, com o PC em quilogramas
e a EST em metros (Anjos, 1992). O IMC é utilizado por apresentar correlação alta com indicadores de adiposidade
(Cronk & Roche, 1982; Micozzi et al., 1986); associação com morbi-mortalidade (Anjos, 1992) e correlação alta
com massa corporal (geralmente superior a 0,80) e baixa com estatura (geralmente inferior a 0,10, sendo algumas
vezes negativa (Anjos, 1998). Para sobrepeso, utiliza-se normalmente o ponto de corte de IMC > 25 kg/m2 e
IMC > 30 kg/m2 para obesidade (WHO, 2000). Para baixo peso, utiliza-se o valor de 18,5 kg/m2, sendo consi-
derado adequado o valor entre 18,5 e 25 kg/m2. Esses pontos de corte devem ser usados apenas em indivíduos
com 20 anos ou mais de idade (Anjos, 1994).

É fundamental lembrar que o IMC não expressa a composição corporal dos indivíduos e que, na verdade,
com o avanço da idade, a relação entre o IMC e indicadores da composição corporal, como, por exemplo, o
%GC, varia bastante (Anjos, Boileau & Geeseman, 1991). Para um mesmo IMC, os valores de %GC são
bastante inferiores nos indivíduos jovens em comparação aos indivíduos mais idosos (Figura 1). Esse fato
desautoriza a utilização de valores de IMC maiores para definir adequação em indivíduos idosos, como já
sugerido na literatura (Anjos, 1992).
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Figura 1 – Valores médios de %GC e IMC (kg/m2) em função da idade de uma amostra de
mulheres (A) e homens (B) norte-americanos

Fonte: desenhada com base em dados gentilmente cedidos pelo prof. Richard A. Boileau, do Laboratório de Pesquisa em Aptidão

Física, Departamento de Cinesiologia, Universidade de Illinois.

Bioimpedância
Impedância é a oposição à passagem de corrente elétrica, sendo função da resistência e reatância, mas,

como a resistência é muito maior do que a reatância (oposição à passagem da corrente causada pela capacitância
da membrana celular) a 50 kHz, utiliza-se o valor da resistência na estimação da composição corporal (Lukaski et
al., 1986).

O uso da impedância na avaliação da composição corporal parte do pressuposto de que o corpo humano é
um cilindro perfeito com comprimento e área transversal uniformes, o que não é totalmente verdade. Assume-se,
então, que o corpo humano seja composto por cinco cilindros conectados em série, e não por um cilindro único.
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Assumindo-se um cilindro perfeito, a impedância (Z) à corrente é relacionada diretamente ao comprimento do
condutor e inversamente à sua área transversal (Diaz et al., 1989). Tipicamente, utiliza-se a freqüência de sinal de
50 kHz na medição e a estatura ao quadrado dividida pela resistência como estimador da composição corporal
(Lukaski, 1987). Contudo, há várias equações na literatura e muitas desenvolvidas em modelos de apenas dois
componentes. Utilizando dados de composição corporal com vários componentes de vários laboratórios, Sun e
colaboradores (2003) propuseram equações específicas para serem usadas em estudos epidemiológicos, particu-
larmente com os dados do terceiro NHANES (sigla em inglês para o Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição
norte-americano).

O método da bioimpedância parte do princípio de que a condutividade elétrica é diferente entre o tecido
magro e gordo, ou seja, os tecidos podem agir como condutores ou condensadores, e de que a corrente caminha
em direção à menor resistência. Usando freqüências baixas (~ 1 kHz), a corrente só passa pelo fluido extracelular.
Quando se usam freqüências mais altas (500 a 800 kHz), a corrente penetra na célula e passa pelo fluido intracelular.
Já que a gordura é um fraco condutor, então a impedância do corpo todo (a 50 kHz) reflete o volume dos
compartimentos de água e músculo do PLG e do volume de água extracelular.

O método é seguro, mas não deve ser utilizado em indivíduos com marca-passo. Até recentemente, só
havia disponíveis aparelhos com quatro eletrodos, os quais eram ligados no punho e tornozelo dos indivíduos em
avaliação, que precisavam ficar deitados. Atualmente, já há evoluções que permitem que a medição possa ser
realizada com o indivíduo em pé numa balança (Wahrlich et al., 2005) ou um método mais simples, em que o
indivíduo segura os eletrodos com as mãos esticadas (Lintsi, Kaarma & Kull, 2004), tornando a medida muito
mais simples de realizar. Devido a críticas segundo as quais esses sistemas mediam apenas a impedância dos
membros inferiores, caso da balança, ou superiores, no outro caso, várias empresas desenvolveram uma balança
em que o indivíduo também segura os eletrodos com as duas mãos quando se faz a medição, um sistema com oito
eletrodos (Pietrobelli et al., 2004; Oshima & Shiga, 2006).

Para a medição, devem-se observar os seguintes aspectos de padronização: não se alimentar ou beber quatro
horas antes; urinar até trinta minutos antes; não realizar exercício intenso até 12 horas antes; não consumir álcool
até 48 horas antes; não usar diurético até sete dias antes e manter a temperatura ambiental ≅ 35°C.

Além da medição da resistência e reatância, alguns aparelhos fornecem o ângulo de fase, medida que parece
promissora na avaliação, monitoramento e prognóstico de várias condições clínicas (Barbosa-Silva et al., 2005).

A comparação entre as vantagens e desvantagens de cada um dos métodos é resumida no Quadro 1.

Quadro 1 – Vantagens e desvantagens dos métodos para estimativa da composição corporal
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Quadro 1 – Vantagens e desvantagens dos métodos para estimativa da composição corporal (continuação)

Modificações da Composição Corporal no Ciclo de Vida
A estimativa da composição corporal por métodos considerados padrão-ouro (hidrometria, densitometria e

40K) baseia-se no pressuposto de que a composição do PLG é constante não só em seres humanos adultos como em
outros mamíferos adultos (Wang et al., 1999). Porém, esse princípio pode ser violado quando aplicado a crianças,
adolescentes e idosos, uma vez que a composição do PLG sofre alterações durante os processos de maturação
(Fomon et al., 1982; Forbes, 1987) e envelhecimento (Deurenberg, Westrate & Van de Hooy, 1989; Visser, 2003).

A partir da infância, a composição do PLG varia, chegando à maturação química que, segundo alguns
autores, ocorre na adolescência (Forbes, 1987). Mas, para outros, isso só ocorre na vida adulta (Boileau et al.,1984).
No decorrer do primeiro ano de vida até 10 anos, verificam-se diminuição entre a razão do fluido extracelular e
da ACT e aumento da contribuição do músculo e da massa óssea no PLG (Fomon et al., 1982). O aumento da
proporção de massa muscular e conteúdo mineral ósseo modifica a densidade do PLG, assim como a água
corporal, que está quase que exclusivamente associada a este componente. A água, por sua vez, é o principal
componente a exercer influência na densidade do PLG, ou seja, quanto maior a quantidade de água menor será
a densidade, já que a densidade da água é muito mais baixa que a das proteínas e minerais (Boileau et al., 1984).
Do nascimento até a pré-adolescência, verifica-se diminuição da hidratação do PLG com o respectivo aumento
da DC (Fomon et al., 1982), porém os valores não equivalem àqueles estabelecidos para adultos. Lohman (1992)
verificou que pré-adolescentes apresentavam maior proporção de água no PLG (76,6%) e menor conteúdo de
mineral (5,8%) quando comparados com os valores estabelecidos para adultos (73,8 e 6,8%, respectivamente).
Portanto, a densidade do PLG será menor do que em adultos, e a aplicação do modelo adulto em crianças levará
a uma superestimativa da quantidade de gordura corporal.
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Já no envelhecimento, ocorre a alteração da composição do PLG devido, em grande parte, à diminuição da
massa muscular e, principalmente, à perda do conteúdo mineral ósseo, que é mais acentuada em mulheres
(Deurenberg, Westrate & Van de Hooy, 1989; Visser et al., 2003), fazendo com que a densidade do PLG seja
menor do que a encontrada no adulto jovem. Além desses fatores, parece que a quantidade e a distribuição de
ACT pode modificar-se no processo do envelhecimento (Forbes, 1987). Sabe-se que a diminuição da musculatura
é acompanhada pela diminuição proporcional da água corporal. Entretanto, a questão da influência do envelhe-
cimento na hidratação do PLG ainda é objeto de controvérsia, pois há estudos demonstrando alterações signifi-
cativas da proporção de água no PLG em indivíduos mais idosos (Hewitt et al., 1993; Virgili, D’Amicis & Ferro-
Luzzi, 1992), ao passo que outros evidenciam pouca alteração na hidratação do PLG com o avançar da idade
(Schoeller, 1989). Assim, recomenda-se cautela na aplicação do modelo de dois compartimentos em idosos, pois
fatores como a diminuição da massa muscular, dúvidas quanto à hidratação da PLG e a diminuição do conteúdo
ósseo comprometem os pressupostos teóricos desse modelo. Devido a isso, o modelo de quatro compartimentos
é o mais recomendado para utilização em idosos, por levar em consideração a variabilidade da composição do
PLG (Baumgartner et al., 1991).

Aplicação da Composição Corporal no
Diagnóstico Nutricional de Populações

Pontos de Corte Utilizados para Diagnóstico Nutricional
Apesar do desenvolvimento e aprimoramento das técnicas de medição da composição corporal, ainda

permanecem dúvidas quanto ao estabelecimento de pontos de corte da quantidade de GC associada a riscos de
doenças a serem usados clinicamente. Isso se deve, em parte, à carência de dados acurados da composição corpo-
ral em grandes estudos populacionais (Lohman & Going, 1998). Tal aspecto é particularmente importante na
definição da obesidade, visto esta condição ser, em geral, associada a um excesso de GC que traga repercussões ao
indivíduo. Tipicamente, usam-se valores de gordura corporal em torno de 10-20% para homens e 20-30% para
mulheres, por serem os valores encontrados, em média, em estudos conduzidos em amostras de conveniência,
tipicamente adultos jovens (Lohman, 1992; Lohman, Houtkooper & Going, 1997), em laboratórios de avaliação
da composição corporal no hemisfério Norte.

Em 1993, um grupo de especialistas da Associação Dietética Americana e Canadense sugeriu valores de %GC
considerados aceitáveis (ADA/CDA, 1993): 20-25% para mulheres e entre 15 e 18% para homens. A obesidade
seria diagnosticada quando o %GC fosse maior do que 30 e 25% para homens e mulheres, respectivamente.
A definição desses valores baseou-se em experiência de especialistas, e não em dados epidemiológicos sólidos.

Usando os pontos de corte de IMC de 19 e 25 kg/m2 para a menor morbi-mortalidade, Abernathy e Black
(1996) propuseram os valores de peso saudável iguais a percentuais de GC entre 12 e 20% para homens e 20 e
30% para mulheres.

Em uma amostra grande de indivíduos da Suíça (2.735 homens e 2.490 mulheres entre 15 e 98 anos de
idade), Kyle e colaboradores (2001) forneceram dados de referência de composição corporal (%GC, PG e PLG)
em percentis selecionados, usando a bioimpedância como método de avaliação. Os valores do percentil 95 do
%GC aumentaram com o passar da idade, saindo de 24,4% nos mais jovens (15-24 anos) e chegando a 33,4%
nos homens mais idosos (85 anos ou mais). Os valores para as mulheres das mesmas faixas etárias variaram de
34,9 a 46,9%.

Baseando-se na conversão dos dados de dobras cutâneas em %GC na amostra representativa da população
americana (NHANES), Lohman, Houtkooper e Going (1997) propuseram pontos de corte diferenciados segundo
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a faixa etária e sexo para a obesidade: 22% em homens adultos jovens; 25% para os homens de meia-idade; 23%
para os idosos. Os valores para as mulheres foram, respectivamente, 35, 38 e 35%.

Outros autores usam alternativas diferentes para estabelecer esses pontos. A mais prática parece ser encon-
trar o valor de %GC relativo a pontos de corte de outras medidas antropométricas bem estabelecidas, como, por
exemplo, o IMC. Usando essa estratégia, Lohman (1992) sugeriu o uso dos valores de 25% e 32% de GC para
homens e mulheres, tomando como base os valores de 27,8 e 27,3 kg/m2 de IMC, critério usado para sobrepeso
na população americana à época (Kuczmarski & Flegal, 2000). Usando os pontos de corte de IMC atualmente
recomendados (WHO, 2000) para baixo peso (< 18,5 kg/m2), sobrepeso (> 25 kg/m2) e obesidade (> 30 kg/m2),
Gallagher e colaboradores (2000) estabeleceram valores de %GC para norte-americanos e asiáticos em função da
idade. Por exemplo, para mulheres norte-americanas, os valores variaram de 39 a 42% de GC, e entre 25 e 30%
para os homens em função da faixa etária. No estabelecimento dessa relação, a etnia parece ser um importante
fator (Fernández et al., 2003; Gurrici et al., 1998; He et al., 2001), o que, aliás, vem fazendo com que se
questione a prática, atual, de basear-se nos valores universais de IMC para a classificação do estado nutricional
(Blew et al., 2002; Evans et al., 2006) ou mesmo o uso isolado de IMC (De Lorenzo et al., 2003).

De fato, análise preliminar de dados sobre a relação entre IMC e %GC em amostra probabilística de
adultos de Niterói indicou valores sempre maiores do que os propostos por Gallagher e colaboradores (2000)
tanto para homens quanto para mulheres e todos os pontos de corte de IMC (Anjos, Wahrlich & Vasconcelos,
2006).

Williams e colaboradores (1992), por sua vez, analisando os dados do estudo Bogalusa, observaram que
valores de %GC iguais a 25 e 30 para meninos e meninas, respectivamente, estimados por dobras cutâneas,
estavam associados com maior risco de doenças cardiovasculares (pressão arterial, colesterol total e lipoproteína
de baixa densidade), mesmo quando controlados pela idade, raça e gordura no tronco, o que fez os autores
recomendarem esses pontos de corte como critério para crianças e adolescentes.

Recentemente, McCarthy e colaboradores (2006) desenvolveram curvas de referência de gordura corporal
(%GC), baseadas em dados obtidos por bioimpedância em uma amostra grande de crianças e adolescentes (5-18
anos) inglesas. Baseando-se nos valores de IMC para idade sugeridos para diagnóstico de obesidade em crianças
da IOTF (sigla em inglês para a Força-Tarefa Internacional de Obesidade), Cole e colaboradores (2000) encontra-
ram valores de %GC mais próximos e estabeleceram nomenclaturas para tal: baixa gordura (< 2 percentil); normal
(entre o percentil 2 e o 85); excesso de gordura (entre o percentil 85 e 95) e obesidade (acima do percentil 95).

Considerações Finais
Foram apresentados, aqui, os métodos tradicionais utilizados como referência na medição da composição

corporal, o Dexa – atualmente cogitado como o novo método padrão-ouro, apesar de haver necessidade de mais
estudos para validá-lo – e os métodos de campo mais usados. Sem dúvida, o estudo da composição corporal teve
grandes avanços nas últimas décadas, com o desenvolvimento de modelos de multicomponentes melhorando as
estimativas dos componentes corporais. Entretanto, permanece o desafio de desenvolver técnicas com mais acurácia
aplicáveis em estudos epidemiológicos no intuito de melhor diagnosticar alterações nutricionais como a obesidade,
hoje baseada principalmente no IMC, que não reflete a composição corporal dos indivíduos. Também, na pers-
pectiva da saúde pública, a determinação da composição corporal em grupos específicos, como os idosos, pode
ser importante na identificação e na prevenção da osteoporose, doença que compromete a autonomia desses
indivíduos.
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