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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E DA
COMPOSIÇÃO CORPORAL

1

DEFINIÇÃO DE OBESIDADE

Obesidade é definida pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) como uma doença caracterizada pelo acúmulo excessi-
vo de gordura corporal que traz repercussões à saúde. Apesar
dessa definição assumir obesidade como doença, alguns autores
não consideram essa premissa como verdadeira. A definição de
uma doença, do ponto de vista tradicional, requer a existência
de um grupo de sinais e sintomas e alteração funcional de uma
forma universal. Entretanto, como a obesidade é definida atra-
vés de um valor antropométrico ou de gordura corporal acima
de um ponto de corte, muitos consideram que tal procedimen-
to, muito embora possa definir uma ameaça à saúde e longevi-
dade, não permitiria considerar obesidade como doença. Para
muitos, obesidade se comportaria mais como um fator de risco
para outras doenças e não seria, por si só, uma doença. Doença
ou não, a obesidade é causada por um quadro prolongado de
ingestão energética maior do que gasto energético, ou seja, ba-
lanço energético positivo.

Dessa forma (doença ou só um fator de risco para outras
doenças), é universal o sentimento de que seria necessário que a
quantidade de gordura corporal fosse avaliada (ao que se chama
de avaliação da composição corporal) quando se pensa em obe-
sidade. Entretanto, como as técnicas acuradas de avaliação da
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composição corporal são sofisticadas e, em muitos casos caras,
pesquisadores e clínicos usam medidas mais simples para identi-
ficar a obesidade. Na prática clínica e em estudos populacionais,
utiliza-se o valor do índice de massa corporal (IMC), calculado
pela divisão do valor da massa corporal (em quilogramas) pela
estatura ao quadrado (em metros), também chamado de índice
de Quételet em homenagem ao seu criador, como critério para
se estabelecer o estado nutricional em adultos já há algum tem-
po, e em adolescentes e crianças mais recentemente. Este índice
é usado pela facilidade de obtenção das informações de massa
corporal e de estatura e pela simplicidade em ser calculado. To-
davia, o IMC não representa a composição corporal dos indiví-
duos, ele simplesmente representa a relação entre o valor de
massa corporal e a estatura.

Num passado não muito distante, o controle da massa cor-
poral dos indivíduos era feito tendo como meta um certo valor
‘alvo’ ou ‘ideal’, que era determinado comparando-se os valores
observados com as informações antropométricas de grupos
populacionais, tipicamente de pessoas que realizavam seguro de
saúde, consideradas como referência. Dessa forma, estabeleciam-
se valores de massa corporal ‘ideal’ segundo o valor da estatura,
sem correlacionar, diretamente, com o nível de saúde desses in-
divíduos. De fato, o valor isolado da massa corporal não tem
muito significado prático, pois dependerá da estatura do indiví-
duo. Portanto, qualquer relação entre o valor de massa corporal
e estatura tem de ser independente da estatura para que os valo-
res possam ser comparados entre indivíduos altos e baixos. Por
isso, o IMC é o preferido já que ele apresenta correlação alta
com o valor da massa corporal e correlação muito baixa com a
estatura. Um problema sempre presente com o índice reside no
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fato das proporções entre a medida da perna e do tronco serem
diferentes entre populações, o que pode acarretar problemas na
interpretação dos resultados do IMC. Por exemplo, os indivíduos
que têm pernas mais curtas poderão ter valores de IMC superi-
ores aos dos indivíduos da mesma estatura que tenham as per-
nas mais compridas.

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E DA COMPOSIÇÃO

CORPORAL

Índice de Massa Corporal

A relação entre massa corporal e estatura como forma de ex-
pressar o corpo humano já havia sido usado por Adolphe Quételet
no século XIX, mas seu uso ficou esquecido até o começo da déca-
da de 1970, quando Ancel Keys e colaboradores sugeriram não só
chamar a relação entre a massa corporal (em kg) dividida pelo qua-
drado da estatura (em m) como Índice de Massa Corporal (IMC),
mas também recomendaram seu uso em estudos epidemiológicos
como expressão da adiposidade humana (Keys et al., 1972). De
fato, o IMC apresenta boa correlação com estimativas da compo-
sição corporal, na população em geral, particularmente com o per-
centual de gordura corporal (%GC), calculado pela razão entre o
valor da massa de gordura corporal (em kg) e o valor total da
massa corporal (em kg) multiplicado por 100.

A boa correlação entre o IMC e o %GC já foi documentada
em várias populações no mundo e serviu como grande argu-
mento para seu uso na avaliação da obesidade em populações.
Entretanto, um mesmo valor de IMC representa valores distin-
tos de %GC dependo das características étnicas e ambientais da
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população ou mesmo entre homens e mulheres com o mesmo
arcabouço genético. Em uma investigação, numa amostra de
homens e mulheres de Palembang na Indonésia e holandeses
residentes em Wageningen, constatou-se a diferença nessa rela-
ção entre populações. Apesar de a amostra da Indonésia ter, em
média, menos duas unidades de IMC do que a amostra de ho-
landeses, os indonésios tinham 3% a mais de gordura corporal.
De fato, os indonésios do mesmo gênero e com a mesma mas-
sa corporal, estatura e idade tinham 4,8% a mais de gordura
corporal do que os holandeses (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Relação entre o IMC e o %GC de amostras de holan-
deses (Wageningen) e indonésios (Palembang) por gênero

Fonte: Adaptado de Guricci et al. (1998).
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Por esses motivos, alguns autores questionam o uso universal
de um único valor de IMC como critério para o diagnóstico da
obesidade. No exemplo anterior, um valor de IMC igual a 30
kg/m2 significa aproximadamente 30% GC para os homens
holandeses (Wageningen) e 45% GC para as mulheres indonési-
as (Palembang). Essas diferenças podem ser causadas por carac-
terísticas étnicas como a constituição óssea, a relação tronco/
pernas entre outras.

 Critérios para classificação do estado
nutricional a partir do IMC

Os pontos de corte para o diagnóstico nutricional em adul-
tos vieram após o acúmulo de informações sobre a relação do
IMC e as mais variadas doenças, o que levou alguns pesquisado-
res a sugerirem classificações de risco de adoecer baseados no
IMC. A relação entre o IMC e o risco de adoecer ou morrer
por determinadas doenças tem, em geral, um padrão em ‘U’ o
que significa dizer que existe risco maior de adoecer ou morrer
quando os valores de IMC são muito baixos ou muito altos e
mais ou menos estáveis para valores de IMC intermediários.
Nessas relações, os valores de IMC de menor risco ficam, geral-
mente, entre os valores de 20 e 25 kg/m2. Um estudo recente
realizado numa amostra grande de chineses, tendo como refe-
rência o valor de IMC entre 24 e 25 kg/m2, exemplifica essa
relação ao demonstrar risco relativo maior de morte por todas
as causas tanto para valores mais baixos quanto mais altos de
IMC (Gráfico 2). Essa relação pode também ser na forma
de ‘L’, em lugares onde há baixa freqüência de valores altos de
IMC na população, como, por exemplo, em países em desen-
volvimento, ou então na forma de ‘J’, em lugares cuja população
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não apresenta muitos valores baixos de IMC, como encontrado
nos países desenvolvidos. No Brasil, é de se imaginar que essa
relação tenha a conformação em ‘U’.

Gráfico 2 – Relação entre o IMC e o risco de morrer por todas as
causas em aproximadamente 170 mil chineses com idade ≥ 40 anos
acompanhados por dez anos

Em 1981, Garrow (1981) sugeriu o uso do IMC como
critério para estabelecer a gravidade da obesidade e para o
tratamento da obesidade em adultos. Até então, os valores
usados eram os de IMC menor do que 20 kg/m2 para o
baixo peso; IMC entre 25 e 30 kg/m2 para sobrepeso e IMC
maior ou igual a 30 kg/m2 para obesidade, indiscriminada-
mente para homens e mulheres. Pela sugestão de Garrow
continuariam sendo considerados normais os indivíduos com
IMC entre 20 a 25 kg/m2, mas a obesidade seria graduada

Obs.: Referência: 24 < IMC < 25kg/m2

Fonte: Desenhado a partir de dados publicados por Gu et al. (2006).
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em três níveis, e a conduta variaria de um tratamento conser-
vador (alteração da dieta e aconselhamento de prática de ati-
vidade física) para o sobrepeso (IMC entre 25 e 20 kg/m2);
medicamentoso, para indivíduos com IMC entre 30 e 40 kg/m2;
e cirúrgico (nos casos de IMC maior ou igual 40 kg/m2).
Mais tarde, outros pesquisadores sugeriram o valor de IMC
entre 18,5 e 25 kg/m2 como o valor adequado para o IMC
em populações, particularmente após observarem que indi-
víduos com valores de IMC inferiores a 20 kg/m2 permane-
ciam saudáveis e produtivos.

Levando em consideração a literatura acumulada até en-
tão, a OMS popularizou o uso do IMC na avaliação nutrici-
onal em 1995 criando uma classificação para uso em grupos
de indivíduos. Na reunião de consultores sobre obesidade da
OMS, realizada em Genebra em junho de 1997, decidiu-se
fazer algumas modificações na classificação de 1995. Basica-
mente, foi incorporada uma categoria de ‘pré-obesidade’ para
a faixa de IMC compreendida entre 25 e 30 kg/m2 e passou-
se a chamar de obesidade (em três níveis) para os valores
acima de 30 kg/m2 (Quadro 1). É bom sempre lembrar que
a nomenclatura usada – ‘baixo peso’, ‘sobrepeso’ e ‘obesida-
de’ – não diz respeito a uma avaliação independente do esta-
do nutricional, mas sim ao risco progressivo de gravidade de
doenças crônicas não transmissíveis com o aumento do grau
de sobrepeso e obesidade (aumento do IMC após 25 kg/
m2) e de algumas outras patologias como enfisema, alguns
tipos de câncer com o grau de baixo peso (diminuição do
IMC a partir de 18,5 kg/m2).

Em nível populacional, a OMS coloca como meta uma me-
diana de IMC entre 21 a 23 kg/m2. Em nível individual, a reco-
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mendação é que cada pessoa mantenha seu IMC entre 18,5 e
24,9 kg/m2 e que evite ganhar mais do que 5 kg de massa cor-
poral durante a vida adulta.

Existe uma crescente preocupação com o uso interna-
cional de pontos de corte do IMC para o diagnóstico nutricional.
Isso se dá pelo fato de que, apesar da existência de uma
boa correlação entre IMC e %GC, essa relação depende
das características étnicas da população em estudo. Ou seja,
um valor de IMC=25 representa valores de %GC bastante
distintos entre várias populações. Apesar dos debates aca-
lorados com grupos a favor e contra, existe uma sugestão
de uso de pontos de corte de IMC menores para a popula-
ção asiática na definição de obesidade. O arrazoado para
isso é o fato de aparentemente haver um excesso de fatores
de risco para aterosclerose em indivíduos asiáticos com IMC
abaixo de 25. Com isso, a Força Tarefa Internacional contra
a Obesidade (IOTF, sigla em inglês) sugeriu, para essa po-
pulação, valores de IMC=23 kg/m2, em vez de 25 kg/m2,
como sugerido pela OMS.
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Quadro 1 – Classificação do estado nutricional em adultos
segundo o IMC proposto pela OMS em 1995 e 1997, com suas
respectivas nomenclaturas

NOMENCLATURA IMC (kg/m2)
Baixo peso grau III ≤ 16,0
Baixo peso grau II 16,0 – 16,9
Baixo peso grau I 17,0 – 18,4
Adequado 18,5 – 24,9

OMS (1995) OMS (1997)
Sobrepeso ______ ≥  25
Sobrepeso grau I (leve) 25,0 – 29,9 _______

Pré-obesidade _______ 25,0 – 29,9
Sobrepeso grau II (moderado) 30,0 – 39,9 _______

Obesidade grau I _______ 30,0 – 34,9
Obesidade grau II _______ 35,0 – 39,9
Sobrepeso grau III (grave) ≥ 40,0 _______

Obesidade grau III _______ ≥ 40,0

Um outro fator a se considerar diz respeito ao uso dos pon-
tos de corte de IMC em outros segmentos da população, como
os idosos. Existe a sugestão do uso do IMC=27 kg/m2 como
critério para o sobrepeso em idosos, que é baseada na evidente
redução da estatura do idoso. Com a diminuição da estatura
observada neste grupo, o denominador da razão seria menor
fazendo com que o valor do IMC fosse maior. Como as mu-
danças na constituição do corpo com envelhecimento são o au-
mento da quantidade de gordura e a redução na quantidade de
mineral ósseo e de água, levando a uma redução da massa ma-
gra, os idosos têm uma quantidade de gordura no corpo maior
do que a dos jovens para o mesmo valor de IMC. Assim, ao ser
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utilizado um valor de IMC maior, como proposto por alguns, é
aceito um valor de %GC bem maior para a população de ido-
sos já que um mesmo IMC representará um %GC maior no
idoso relativamente à população mais jovem.

A OMS também incorporou a medida do perímetro da cin-
tura (medida feita no ponto médio da distância entre a borda
inferior do gradil costal e o ilíaco), após incontestáveis evidências
da associação entre o acúmulo de gordura intra-abdominal e as
conseqüências metabólicas da obesidade (diabetes, hipercoleste-
rolemia). O risco para essas doenças associadas aumenta com o
aumento do valor do perímetro da cintura e o IMC e serve
como orientação para o tratamento e o acompanhamento da
população. Os pontos de corte para essa medida foram estabe-
lecidos em 102 cm para os homens e 88 cm para as mulheres
como risco substancialmente aumentado e valores de 94 cm
para homens e 80 cm para mulheres para o risco aumentado, na
ausência do valor do IMC.

Assim, indivíduos adultos com valores de perímetro da cin-
tura entre 94 e 102 cm (homens) e 80 e 88 cm (mulheres) devem
ser instruídos a controlar o valor de massa corporal e modificar
seus estilos de vida com a incorporação de um planejamento de
atividade física regular. Já os indivíduos com valores superiores
a 102 cm (homens) e 88 cm (mulheres), além do controle da
massa corporal, devem ser avaliados quanto à possibilidade de
existência de outros fatores de risco para doenças crônicas não
transmissíveis. Esses pontos de corte estão também sendo revis-
tos e a Federação Internacional de Diabetes (IDF, sigla em in-
glês) sugeriu, recentemente, valores diferentes do perímetro da
cintura considerando-se a etnia para o critério de diagnóstico da
síndrome metabólica, como será visto mais à frente.
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A partir da experiência no uso do IMC em adultos, come-
çou-se a pensar em utilizá-lo em crianças e adolescentes, visto as
evidências de que existe tendência de crianças e adolescentes com
IMC altos permanecerem com valores altos de IMC na idade
adulta. O Comitê de Especialistas para o Diagnóstico de Sobre-
peso em Adolescentes da Academia Americana de Pediatria e
da Associação Médica Americana sugeriu o uso do IMC para o
diagnóstico e acompanhamento de adolescentes atendidos em
unidades básicas de saúde norte-americanas. O grupo sugeriu o
valor do percentil 85 da distribuição do IMC para idade da
população americana como critério para risco de sobrepeso. Se
o adolescente apresentasse algum outro fator de risco (história
familiar de fatores de risco para doenças cardiovasculares, hi-
pertensão arterial ou hipercolesterolemia), o profissional de saú-
de recomendaria uma avaliação mais detalhada. Para os indiví-
duos com valores acima do percentil 95, o diagnóstico seria de
sobrepeso e a recomendação era para que os adolescentes fos-
sem avaliados mais detalhadamente. O valor do IMC igual ao
percentil 85 de uma distribuição populacional quer dizer que
somente 15% do total dessa população superam tal valor. Da
mesma forma, somente 5% da população apresentam valores
superiores ao valor do percentil 95.

A primeira tentativa de diagnosticar sobrepeso em adoles-
centes foi rapidamente popularizada internacionalmente pela
OMS em 1995 com algumas modificações. Para os adolescen-
tes com IMC maior ou igual ao percentil 85 da população ame-
ricana, o diagnóstico seria ‘risco de sobrepeso’. Obesidade só
seria diagnosticada se o adolescente com IMC maior ou igual ao
valor do percentil 85 tivesse o valor de dobra cutânea tricipital e
subescapular maior do que o percentil 90 dessas medidas da
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população de referência americana. A incorporação das medi-
das de dobra cutânea faria com que se aumentasse a especifici-
dade na identificação dos adolescentes que tivessem, concomi-
tantemente, sobrepeso e excesso de gordura, ou seja, obesidade.
Apesar disso, a OMS considerava essa classificação provisória e
sugeria que mais dados fossem produzidos para se poder ter
uma classificação mais acurada no futuro.

O uso de dados de distribuição de uma medida (ou índice
antropométrico) de uma determinada população não expressa
necessariamente o estado de saúde da população. Os dados são
obtidos em inquéritos populacionais nutricionais e representam
a situação da população no momento do inquérito. Essa preo-
cupação é particularmente válida para a fase da adolescência
quando o crescimento é bastante rápido e é, em nosso meio,
caracterizado pelo fenômeno da tendência secular em estatura,
isto é, uma tendência observada durante o século passado de
aumento da estatura de uma geração para outra. Isso quer dizer
que os filhos tendem a ter uma estatura maior do que a média
da estatura dos seus pais. A maior estatura fará com que o valor
de massa corporal também seja maior.

Portanto, o valor do IMC referente a um determinado pon-
to de corte (por exemplo, percentil 85) vai variar entre popula-
ções e na mesma população em função das mudanças observa-
das de aumento na medida da massa corporal e da estatura nas
últimas décadas. Na prática, se a população ficar mais gorda, o
valor de IMC igual a um percentil poderá ficar maior e assim, o
critério para sobrepeso/obesidade seria menos rígido. Esse fato
foi documentado na população americana entre 1960-70 e o
final da década de 1980 e na população brasileira comparativa-
mente aos dados das décadas de 1970 e 1980. O problema do
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uso de pontos de corte de uma distribuição para se estabelecer
critérios para triagem é que, na prática, eles são muitas vezes
usados na avaliação individual, inadvertidamente, para fins de se
estabelecer um diagnóstico definitivo através das medidas an-
tropométricas. Esses valores deveriam ser usados somente para
a triagem dos indivíduos que deveriam ser mais bem avaliados.

Para contornar parte dessas preocupações, pesquisadores,
apoiados pelo IOTF, sugeriram em 2000, o uso internacional de
curvas de IMC em função da idade, que foram desenvolvidas
com base em dados populacionais de várias regiões do mundo
(Brasil, Estados Unidos, Holanda, Hong Kong, Reino Unido e
Singapura). Tais curvas – chamadas de curvas (ou critério) do
IOTF – foram construídas para indicar, a cada idade, o valor de
IMC que representaria, dada a tendência da curva, um IMC de
25 kg/m2 (para o diagnóstico de sobrepeso) ou IMC de 30 kg/
m2 (para o diagnóstico de obesidade) aos 18 anos de idade. Os
pontos de corte foram escolhidos pelas evidências da sua aplica-
ção em estudos populacionais em adultos e por terem como
objetivo principal fornecer critérios que pudessem dar conta de
efeitos biológicos (endpoints), ao invés de serem puramente uma
distribuição populacional.

De acordo com essa proposta, se um adolescente tiver um
valor de IMC que seja superior à curva que o levaria a esses
valores mais tarde na vida, pode-se pensar, com relativo grau de
certeza, que ele seja um indivíduo com maior risco de ter sobre-
peso ou obesidade na fase adulta e, portanto, deverá ser subme-
tido a tratamento durante a adolescência. Os estudos longitudi-
nais que avaliam o estado nutricional desde a infância até a vida
adulta justificam essa estratégia. Por exemplo, no famoso estudo
longitudinal sobre fatores de risco para doenças cardiovasculares
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Bogalusa, realizado no estado norte-americano de Lousiana,
observou-se que aproximadamente 62% das crianças que se
apresentaram com os maiores valores de IMC (no último quarto,
ou seja, na faixa dos 25% com maiores valores) permaneceram
nessa mesma faixa quando chegam à faixa de adultos jovens.

Com relação a crianças até 10 anos de idade, a OMS sugere
que valores do índice ‘massa corporal para estatura’ (ou para
comprimento, para crianças até 2 anos de idade) maiores do que
dois desvios padrão da mediana de referência da população
americana seriam indicativos de sobrepeso. Mais recentemente,
o IMC para a idade passou a ser sugerido para o diagnóstico de
sobrepeso ou obesidade em crianças menores de 10 anos. Em
2000, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC)
norte-americano publicou novas curvas de crescimento para a
população americana que incluíam os dados dos cinco estudos
nacionais americanos (1963-1994) e, pela primeira vez, gráficos
e tabelas com os valores de IMC para a idade. Conscientes da
epidemia da obesidade na população americana, houve preocu-
pação de não incorporar dados de indivíduos com idade maior
ou igual a 6 anos no mais recente estudo sobre a situação nutri-
cional da população americana, o Terceiro Inquérito Nacional
de Saúde e Nutrição Norte-Americano (NHANES III, sigla em
inglês para National Health and Nutrition Examination Survey).
Tentou-se, assim, evitar a influência do aumento de massa cor-
poral e do IMC que ocorreu entre esse estudo e os estudos
anteriores, particularmente para evitar uma mudança para cima
dos valores do P85 e P95 do IMC. Da mesma forma, os dados
de crianças com muito baixo peso ao nascer (< 1500 g) tam-
bém não foram incorporados ao banco de dados usado para a
construção das novas curvas. As curvas trouxeram como novi-
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dade, pela primeira vez, dados de IMC para idade e que foram
estendidos até os 20 anos.

A OMS, em abril de 2006, lançou novas curvas de cresci-
mento de crianças até 5 anos para uso internacional que incor-
poram, também pela primeira vez, dados de IMC para idade.
Segundo a própria OMS, as novas curvas poderão fornecer
prevalências de sobrepeso maiores do que as curvas anteriores
sugeridas para uso internacional pela OMS (curvas de cresci-
mento da população americana publicadas pelo Centro Nacio-
nal de Estatísticas em Saúde (NCHS, sigla em inglês para Natio-
nal Center for Health Statistics) em 1977, e mesmo as do CDC
de 2000 dependendo da idade e gênero.

Existe, portanto, uma tendência atual em usar algum valor de
IMC como critério para o diagnóstico do sobrepeso e da obe-
sidade em nível populacional em praticamente todas as faixas
etárias. É importante frisar que essas recomendações, na grande
maioria, são para uso em estudos populacionais e não para a
avaliação clínica individual e não substituem a medição da com-
posição corporal.

Avaliação do percentual de gordura corporal

A composição corporal pode ser entendida como a expres-
são do valor de massa corporal em um ou mais dos seus com-
ponentes (gordura, massa magra, músculo, osso etc.). Com rela-
ção à obesidade, é importante o componente ‘massa de gordu-
ra corporal’ que é tipicamente expressa como o percentual de
gordura corporal (%GC). Entretanto, não existe um critério
definitivo para o diagnóstico da obesidade a partir do que real-
mente conta, ou seja, a quantidade de gordura corporal. Isso se
deve, em parte, à falta de grandes estudos relacionando a com-
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posição corporal com os agravos à saúde conforme existem
para a relação IMC/morbi-mortalidade, que permitiram o de-
senvolvimento de pontos de corte de IMC para risco de adoe-
cer em adultos. Os grandes bancos de dados sobre composição
corporal vêm de estudos realizados em centros de pesquisas no
hemisfério Norte, muitas vezes obtidos em indivíduos jovens.
Como esses centros estão, em geral, dentro de laboratórios de
avaliação física, a população recrutada para os estudos são jo-
vens universitários com %GC baixo. Em 1993, as Associações
Dietéticas Americana e Canadense sugeriram o valor de 20 a
25% de gordura corporal como aceitável para mulheres e 15 a
18% para homens. Essas instituições sugeriram ponto de corte
para obesidade baseado no %GC em 30% e 25% para mulhe-
res e homens, respectivamente.

Atualmente, entre os pesquisadores da área de composição
corporal e saúde, vem ganhando força a possibilidade de se
conhecer o valor do %GC que estaria relacionado aos valores
de IMC reconhecidamente determinantes de risco de adoecer,
para se tentar resolver algumas das questões do uso do IMC.
Dessa forma, pesquisadores têm tentado calcular, para diver-
sas populações, os valores do %GC associados ao valor de
IMC=25 kg/m2 (sobrepeso) ou IMC=30 kg/m2 (obesidade).
Usando tal estratégia, um grupo de pesquisadores norte-
americanos sugeriu valores de %GC a serem utilizados no
diagnóstico nutricional de populações afro-americanas ou asi-
áticas em função do gênero e da idade. Para a população afro-
americana ou caucasiana adulta jovem (até 40 anos), os valores
de gordura corporal seriam de 39 e 25% para o diagnóstico
da obesidade (IMC=30 kg/m2) para mulheres e homens, res-
pectivamente. Para os idosos, esses mesmos valores seriam 42
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e 30%. Já para a população asiática, os valores seriam, na mes-
ma ordem, 40, 41, 28, e 29% de gordura corporal.

Outra alternativa seria procurar o valor de IMC a partir de
um ponto de corte de %GC reconhecidamente associado a
agravos à saúde. Entretanto, não se conhece, com segurança, o
valor de %GC a partir do qual se deveria considerar como
risco, já que muitos poucos estudos populacionais realizaram
medidas de composição corporal. Os estudos com métodos
padrão (densitometria corporal, água corporal total ou absorp-
tiometria de Raios-X de dupla energia – DXA), em sua grande
parte são realizados em amostras de conveniência e apontam
para valores de 15% e 25% de gordura corporal como pontos
de corte para ‘normalidade’ para homens e mulheres, respecti-
vamente, já que esses são os valores médios encontrados em
tais estudos. No mais recente Inquérito Nacional de Saúde e
Nutrição Americano (NHAHES III), estimou-se a composi-
ção corporal usando as medidas de dobras cutâneas triciptal e
subescapular e recomendou-se uma faixa de valores de %GC
em função da idade e gênero (Quadro 2).

Quadro 2 – Faixa recomendada de percentual de gordura corporal
(%GC) para homens e mulheres americanos

MULHERES HOMENS

%GC Faixa de idade %GC
20-35 Adulto jovem 8-22
25-38 Meia idade 10-25
25-35 Idosos 10-23

Fonte: Adaptado de Lohman & Houtkooper (1997).
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No estudo Bogalusa, em crianças e adolescentes, observou-
se que valores de %GC iguais a 25 e 30 para meninos e meninas,
respectivamente, também estimados por dobras cutâneas, esta-
vam associados com maior risco de doenças cardiovasculares
(pressão arterial, colesterol total e LDL), mesmo após o contro-
le pela idade, raça e gordura no tronco.

Parece consenso, atualmente, que há necessidade de que
sejam desenvolvidos métodos mais simples, porém acurados,
de avaliação da composição corporal para a avaliação nutricio-
nal de populações. Como alternativa, deve-se utilizar o IMC tendo,
porém, consciência das várias limitações dessa medida. Quando
possível, é importante validar os pontos de corte de IMC em
função de medidas de composição corporal em amostras da
população em estudo.




