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 Nas últimas décadas, a prevalência da obesidade no mundo aumentou de uma 

forma alarmante (1, 2). No entanto, a ligação entre a obesidade, as suas co-morbilidades 

e a morte deve-se essencialmente ao aumento da massa gorda verificado através do 

aumento do peso corporal (3).  

 Estas preocupações relacionadas com o excesso de gordura e com a alteração da 

composição corporal, têm vindo a representar um papel principal na investigação, na 

educação e no meio clínico. Uma consequência do excesso de gordura corporal no 

envelhecimento dos seres humanos envolve alterações, quer na quantidade absoluta, 

quer na percentagem de massa magra ou tecido muscular, o que poderá influenciar a 

função do músculo e o risco da sua funcionalidade (4). Isto é igualmente importante 

para os atletas e treinadores, que assim podem também usar esta informação sobre a 

composição corporal e a quantidade de massa gorda para optimizarem a alimentação e 

programas de treino. No âmbito clínico esta informação é igualmente fundamental para 

avaliar a eficácia das intervenções concebidas para alterar a gordura corporal total. 

Desta forma, os programas da perda do peso não se devem unicamente focalizar na 

perda do peso corporal, mas particularmente na redução da massa gorda. 

Consequentemente, surgiu a necessidade de se desenvolveram instrumentos de medição 

ou estimação da massa gorda para o tratamento da obesidade e para a avaliação da 

eficácia dos diferentes programas de perda de peso.  

 Como é referido no capítulo da Introdução (capítulo 1), o corpo humano foi 

estudado e avaliado através dos métodos que se encontravam à época disponíveis. Se for 

possível estimar um componente da composição corporal, como a massa gorda, o corpo 

pode ser descrito como um modelo de dois compartimentos (modelo 2-C), constituído 

por massa gorda e massa isenta de gordura. Esta constitui-se como a avaliação mais 

antiga encontrada para a descrição da composição corporal in vivo e, ainda hoje, o 
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modelo mais comum. Do mesmo modo, se for possível medir a água corporal total, o 

corpo poderá ser descrito em termos da água corporal e da matéria seca. Se a água da 

constituição da massa isenta de gordura for considerada uma constante e a massa gorda 

anidra, a medição da água corporal total pode ser usada para derivar a massa isenta de 

gordura e, consequentemente, a massa gorda. Paralelamente, o corpo pode ser 

considerado como sendo constituído por três compartimentos (modelo 3-C), composto 

por massa gorda, água corporal total e massa isenta de gordura seca (principalmente 

proteína e minerais). Se uma terceira medida for adicionada, por exemplo, o conteúdo 

em mineral ou da proteína corporal total, o corpo pode ser considerado como um 

modelo com 4 compartimentos (modelo 4-C), constituído por massa gorda e os 

constituintes da massa isenta de gordura - água corporal total, mineral e proteína 

corporal total (as quantidades pequenas de hidratos de carbono e de vitaminas são 

ignoradas para estas finalidades). Todas estas medições in vivo baseiam-se em 

determinados pressupostos.  

 Para o modelo e métodos 2-C  é  fundamental o pressuposto de uma composição 

constante da massa isenta de gordura. À medida que mais componentes são medidos 

nos modelos e métodos 3- e 4-C, menos pressupostos são necessários e estes modelos 

são mais válidos do que os métodos que utilizam o modelo de 2-C. Além disso, no meio 

laboratorial desempenham um papel importante no estudo da composição corporal 

saudável através da validação de métodos mais simples. A maioria de métodos 

laboratoriais são mais difíceis de aplicar, já que são mais dispendiosos ou implicam uma 

especialização técnica adequada. Os instrumentos mais utilizados são as técnicas 2-C de 

densitometria e hidrometria. As técnicas de terreno mais usadas são as pregas adiposas 

ou perímetros e a análise através da bio-impedância (BIA), embora o índice de massa 

corporal (IMC) seja frequentemente usado como uma medida da adiposidade total do 
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corpo. A aparente simplicidade, rapidez e baixo custo de algumas destas técnicas de 

campo têm conduzido à sua popularidade de uma forma inquestionável. 

 Estes métodos têm níveis diferentes de validade, o que diferencia as componentes 

que são medidas daquelas onde o componente de interesse é derivado da transformação 

de uma propriedade corporal medida através de vários pressupostos biológicos e 

técnicos. Por exemplo, a hidrometria permite o cálculo da massa isenta de gordura 

partindo do princípio de que a sua constituição de água representa 0,73 da água corporal 

total. Estes princípios metodológicos, a sua base teórica, a evidência empírica da 

validade e da fiabilidade dos diversos métodos foram revistos no capítulo 1.  

 A análise crítica da classificação das técnicas de avaliação utilizadas nesta 

dissertação e classificadas nos cinco níveis da composição corporal resultou num novo 

esquema proposto de identificação de alguns dos métodos laboratoriais e de campo 

ilustrado na tabela 1.7. Por exemplo, ao considerar que a densitometria radiológica de 

(DXA) mede elementos específicos (atenuação dos átomos de hidrogénio, carbono, 

nitrogénio, oxigénio e resíduos), este método deverá ser incluído no nível atómico, e 

não no nível molecular, como tem sido sugerido até à data.  

 O tema desta tese circunscreve-se a este âmbito de conhecimento centrado em 

modelos e métodos de avaliação da composição corporal e suas alterações. No capítulo 

3 analisou-se a validade de alguns dos métodos laboratoriais e de terreno disponíveis 

(DXA, BIA e Antropometria) na medição das alterações da composição corporal 

durante um programa de intervenção de 16 meses de perda de peso usando, como 

referência um modelo 4-C (5).. Obsevou-se que no início e após a intervenção, uma 

fórmula antropométrica que utiliza dois perímetros de cintura (Antrform) e a DXA 

sobrestimam a massa gorda e a percentagem de massa gorda, enquanto que os métodos 

de impedância de frequência única, BIA-Tanita e BIA-BF300, subestimam estes 
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mesmos valores. Destes dados resulta que as estimativas da massa gorda e da sua 

percentagem através do Antrform, BIA-Tanita, BIA-BF300 e DXA não sejam idênticas 

aos do modelo utilizado como referência.  

 É importante salientar que, antes da perda de peso, a hidratação da massa isenta de 

gordura era significativamente mais elevada do que a hidratação pressuposta pela 

análise química de cadáveres (76,2% vs 73,8%), o que não se verificou após a 

intervenção, como seria teoricamente de esperar (74,4% vs 73,8%) (6). Estas diferenças 

podem conduzir a uma subestimação da massa isenta de gordura através do BIA no 

estado desidratado e um sobrestimação no estado de sobre-hidratação (7). Estes 

resultados podem, também, explicar o aumento significativo da densidade da massa 

isenta de gordura (DMIG) após a perda de peso.  

 Ainda neste capítulo 3, observou-se que a diferenças de médias, quer da alteração 

da massa gorda, quer da sua percentagem entre o método de referência e o valor 

estimado pela Antrform e pelos dois instrumentos de bio-impedância,  BIA-Tanita e 

BIA-BF300, não são idênticos. À semelhança dos dados obtidos nos dois momentos 

transversais (antes e após a intervenção), a análise de dados revela que a DXA 

sobrestima igualmente a alteração de massa gorda, enquanto que a Antrform subestima 

estas alterações. Tal como observado por Evans e colegas (8), os dois instrumentos de 

bio-impedância estimaram valores de alterações de massa gorda, sem diferenças 

significativas, quando comparados com o modelo de referência 4-C. Pelo contrário, 

Fogelholm e colegas (9) verificaram que o método BIA subestimava a alteração da 

massa gorda quando comparado com o mesmo modelo. Contrariamente ao esperado, a 

hidratação da massa isenta de gordura aumentou de 72,9% para 75,7% após a 

intervenção (somente de 12 semanas). Para além deste aspecto metodológico, os autores 

especularam que a água corporal total poderá não ter sido detectada com exactidão pelo 
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método BIA devido ao aumento da água intracelular associada ao período da 

estabilização após a perda do peso, considerando que o método de bio-impedância 

encontra-se directamente relacionado com a quantidade de água extracelular. Para além 

disso, o declive e a intercepção da alteração da massa gorda e sua percentagem com os 

dois métodos de BIA não foram diferentes de 1 e de 0, respectivamente, quando o 

modelo de 4-C foi usado como referência, o que indicia uma boa precisão da BIA-

Tanita. Na BIA-BF300 verificou-se uma elevada dispersão nas diferenças individuais, 

sobrestimando a massa gorda nas participantes que perderam menos massa gorda e 

subestimando-a nas que perderam mais. Estes resultados realçam que este instrumento 

não é suficientemente sensível às alterações individuais detectadas, tendo em conta as 

grandes diferenças  inter-métodos observadas. Pelo contrário, a DXA sobrevalorizou a 

perda de massa gorda nas participantes que perderam mais massa gorda, o que 

corrobora a menor validade da DXA ao estimar a alteração da massa gorda de pessoas 

com mais massa gorda (10). As diferenças entre as alterações da massa gorda com BIA-

Tanita e o modelo de 4-C não estavam associadas, não sendo assim dependentes das 

alterações do peso corporal. Os resultados usando o método Antrform vão ao encontro 

da conhecida dificuldade dos métodos antropométricos serem exactos na avaliação das 

alterações da composição corporal (11).  

 No capítulo 4 foram estudadas as razões pelas quais as alterações no peso e na 

composição corporal podem resultar em alterações funcionais no volume do gás 

toráxico (VGT) e, consequentemente, na inadequada avaliação da massa gorda através do 

método de 2-C que o utiliza a Pletismografia por Deslocamento de Ar (PDA),através do 

Bod Pod (12). Neste âmbito de estudo, Refsum e colegas (13) observaram uma melhoria 

da função de pulmonar depois da perda do peso. Wannamethee e colegas (14) 

verificaram que a gordura corporal total e a adiposidade central medida pelo perímetro 
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da cintura estavam inversamente associadas com a função pulmonar em homens idosos 

não obesos e obesos, independentemente da idade e da altura. As alterações funcionais 

do VGT medido podem ser um aspecto metodológico importante que necessite ser 

estudado no âmbito dos procedimentos metodológicos utilizados pelo Bod Pod, 

nomeadamente quando utilizado para a medição massa gorda em programas de perda do 

peso. Assim, pode-se colocar a questão se o Bod Pod continua a ser um instrumento 

com elevada validade na avaliação das alterações da massa gorda após as 

condicionantes fisiológicas envolvidas num programa de perda de peso. 

Consequentemente, a finalidade deste estudo abrangeu duas vertentes: comparar as 

alterações entre o VGT medido e previsto após um programa de intervenção de perda de 

peso de 16 meses e analisar o efeito das co-variáveis no VGT (por exemplo, o perímetro 

da cintura) medido em mulheres com sobrecarga ponderal ou obesas pré-menopáusicas 

(12).  

 De acordo com esta investigação,  o valor do VGT foi sobrestimado 

significativamente em ~0,2 litros quando utiliza a equações que prevê o VGT vs o valor 

do VGT medido. Neste sentido, foi realizado um cálculo prático a fim de apreciar o 

impacto que este valor tem na estimação da massa gorda absoluta e sua percentagem. 

Em mulheres de 90 kg, resulta num aumento final do volume corporal (VC) de 0,5 

litros, quando o VC e a área de artefacto corporal (AAS) permanecem inalterados (78,7 

litros e -0,9, respectivamente), observando-se uma alteração de 1,2 L no VGT. Este tem 

um impacto na estimação da percentagem de massa gorda de 2,6% (ou 2,3 kg da massa 

gorda absoluta). Considerando que a alteração média da percentagem de massa gorda 

nesta amostra foi de ~3,5% e a alteração no valor do VGT foi de ~0,2 litros, é possível 

sugerir que alguma da perda na massa gorda observada poderá estar directamente 

relacionada com alteração verificada no VGT.   
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 Para explicar os resultados discrepantes entre o VGT medido antes e após a 

intervenção, colocou-se a hipótese das alterações da composição corporal observadas 

após a intervenção terem um impacto significativo na alteração do valor do VGT medido. 

Após a intervenção verificou-se uma redução de 4,2 cm do perímetro da cintura. Esta 

redução, e consequentemente da adiposidade central, contribui para o aumento 

significativo dos valores do VGT medidos, independentemente do VO2 máximo e da 

idade. Estes dados vão ao encontro dos resultados dos estudos precedentes que 

relataram associações inversas entre a função pulmonar e as medidas da adiposidade 

central, tal como o perímetro da cintura (15-19). 

 Apesar de diversos estudos terem validado o Bod Pod através da pesagem 

hidrostática, da DXA e de modelos multi-compartimentais numa larga escala 

populacional (crianças, pessoas idosas, atletas, sujeitos com obesidade mórbida, 

paraplégicos) com o consenso de este ser um instrumento válido e preciso (20-22), não 

existe nenhum estudo envolvendo uma intervenção de longa duração com uma amostra 

grande que tivesse avaliado a validade do Bod Pod para avaliar a alteração da 

composição corporal tendo como referência a DXA. Somente dois estudos (Frisard e 

colegas, 2005; Weyers e colegas, 2002), avaliaram a capacidade do Bod Pod para 

detectar as alterações da composição corporal ao longo do tempo numa amostra mista 

de homens (22 no primeiro estudo e 10 no segundo) e de mulheres (34 e 12, 

respectivamente) durante um período curto da perda do peso (6 meses e 8 semanas, 

respectivamente (23, 24). Assim, no capítulo 5 foi concebido um estudo para testar a 

capacidade do Bod Pod para detectar alterações na massa gorda absoluta e sua 

percentagem, assim como na massa isenta de gordura, durante um programa de 16 

meses de perda do peso apenas com mulheres, usando como referência a DXA (25). 

Este estudo é original por utilizar um programa de intervenção a longo prazo para a 
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perda de peso e uma amostra maior e específica apenas de mulheres com sobrecarga 

ponderal ou obesas. Nesta investigação observou-se uma diferença entre os valores da 

massa gorda, sua percentagem e massa isenta de gordura medidos pelo Bod Pod e pela 

DXA antes e após a intervenção. A massa gorda absoluta e em percentagem do Bod Pod 

foi significativamente inferior do que a da DXA. Consequentemente, o valor da massa 

isenta de gordura obtido com o Bod Pod foi mais elevado do que o obtido com a DXA. 

Estes dados estão de acordo com os valores apresentados por Weyers e colegas (24) e, 

em oposição, com os dados de Frisard e colegas (23). De salientar que não se 

verificaram diferenças entre as médias obtidas pelo Bod Pod e DXA em nenhuma das 

variáveis de composição corporal estudadas (MG, %MG e MIG). Estes resultados 

sugeram a capacidade do Bod Pod para avaliar as alterações das referidas variáveis 

quando comparado à DXA, independentemente do grau de adiposidade.  

  

 No final destas investigações, pode-se realçar o seguinte: 

 CAPÍTULO 3  

• A DXA e o BIA-Tanita são métodos válidos na detecção das alterações da massa 

gorda e massa isenta de gordura nas participantes que perderam peso em 

comparação com o modelo molecular da referência (4C-model), apesar do BIA-

Tanita apresentar os melhores critérios de desempenho relativamente às alterações 

da massa gorda detectadas, não obstante o grau de adiposidade;   

• O BIA-BF300 e a Antrform são os instrumentos menos exactos na detecção das 

alterações da composição corporal quando comparados com o método de 

referência (4-C); 
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• Após um programa da perda do peso, os métodos mais utilizados no meio clínico 

na detecção das alterações da composição corporal devem ser sempre os mesmos 

nos diferentes momentos de avaliação.  

 Em síntese, o BIA-Tanita parece ser um método de terreno  válido para a detecção 

das alterações da composição corporal num estudo longitudinal de perda de peso em 

mulheres com sobrecarga ponderal ou obesas.  

 CAPÍTULO 4  

• As alterações verificadas no VGT antes e depois da intervenção encontram-se 

significativamente sobrestimadas (∼0,2 L), quando comparado o valor obtido com 

a equação que prevê o VGT com o valor efectivamente medido de VGT;   

• A alteração verificada no VGT medido encontra-se associada, inversa e 

significativamente, com a alteração no perímetro da cintura, o que poderá indicar 

que uma redução neste perímetro e consequentemente na adiposidade central, 

contribui de forma significativa para os valores efectivamente medidos, mais 

elevados do VGT, independentemente do VO2 máximo e da idade;   

• O VGT medido e previsto não devem ser utilizados indiscriminadamente entre os 

diferentes momentos, uma vez que têm diferentes impactos no cálculo do volume 

corporal e, consequentemente, na massa gorda em pessoas que perdem peso. 

Em síntese, quando a obesidade central é alterada, é necessário desenvolver um 

novo modelo de medição para o VGT  e para o volume corporal através do Bod 

Pod.    

 CAPÍTULO 5 

• O Bod Pod e a DXA encontram-se fortemente associados na detecção das 

alterações da percentagem de massa gorda em mulheres, depois de um programa 

de intervenção, apesar de, antes e após a perda de peso, ter sido verificada uma 
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diferença significativa entre os dois métodos. O Bod Pod  subestima a massa 

gorda e, obviamente, sobrestima a massa isenta de gordura quando comparado 

com a DXA como método de referência. 

• Ambos os métodos, para além de terem uma boa colaboaração das participantes 

devido à sua fácil aplicação, detectam de forma similar as alterações da 

percentagem de massa gorda. 

Em síntese, apesar de se poder comparar os valores das alterações de massa gorda 

absoluta e relativa em mulheres com sobrecarga ponderal ou obesas através do 

Bod Pod e da DXA, estes dois métodos não podem ser aplicados 

indiscriminadamente, isto é, usar diferentes métodos em diferentes momentos. 

Deve ser utilizada a mesma técnica ao longo dos diferentes momentos de 

avaliação. 

 

 CONCLUINDO: 

 O  método de terreno de bio-impedância de frequência única, BIA-Tanita, teve um 

elevado desempenho na detecção das alterações da composição corporal verificadas 

numa intervenção longitudinal de perda de peso similar às técnicas laboratoriais 

utilizadas, DXA e Bod Pod, apesar de se basear num modelo de dois compartimentos. 

Desta forma, este método simples, portátil e não invasivo, pode ser utilizado com 

segurança no meio clínico, incluindo clínica privada, centros de bem-estar, ginásios e 

hospitais. 

 Os resultados observados nesta investigação permitem concluir que alguns dos 

métodos actualmente existentes de avaliação da composição corporal no difícil domínio 

das alterações da massa e estrutura/forma têm um considerável desempenho e que 

podem ser utilizados com segurança nos mais diversos contextos por investigadores, 
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médicos, fisiologistas, nutricionistas, treinadores, atletas e outros interessados. Pese 

embora o considerável desenvolvimento tecnológico e científico para os quais esta tese 

também contribui, são necessários novos modelos dinâmicos que associem a estrutura 

ao respectivo domínio fisiológico,  Aguarda-se assim outras soluções mais completas de 

avaliação da composição corporal in vivo as quais, para além de detectarem a massa e 

estrutura/forma ,  podem simultaneamente analisar a função da estrutura durante o 

processo de adaptação. 
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