
Anexo 3 
 

A avaliação da composição corporal pressupõe a divisão da massa corporal em dois ou 

mais compartimentos, usando diferentes modelos teóricos que permitam obter valores 

de referência da composição corporal necessários ao desenvolvimento de novas técnicas 

de avaliação. Entre os modelos de avaliação da composição corporal destacamos para 

este trabalho o modelo dos dois compartimentos proposto por Norton e Olds (1996). 

 

Tendo em conta as características da nossa amostra, foram escolhidas as equações de 

Lohman (1986) para determinar a percentagem de massa gorda dos sujeitos. Após a 

obtenção dos valores de percentagem de massa gorda, sabendo o peso dos sujeitos, 

procede-se facilmente ao cálculo do peso de massa gorda (PMG) através de uma regra 

de três simples; finalmente calcula-se o peso de massa isenta de gordura através da 

subtracção do peso de massa gorda ao peso de massa corporal total. 

 

O cálculo do Índice de Massa Corporal é universalmente conhecido e relaciona o peso 

corporal dos sujeitos e a sua estatura. 

Variáveis Definição Fórmulas 

Índice de Massa 

Corporal (IMC) 

Índice que calcula o peso ideal 

com base na estatura e o peso 

corporal do sujeito. 

                           Peso corporal (kg) 

IMC (kg/m2) = ------------------------ 

                   Estatura (m
2
) 

Percentagem de 

Massa Gorda (%MG) 

Valor percentual de gordura 

corporal em relação ao peso 

corporal total do sujeito. 

 

As fórmulas utilizadas foram 

descritas por Lohman (1986). 

Para o género masculino: 

 

%MG = 1,35 (SkTRI + SkSBS) – 0,012 

(SkTRI + SkSBS)
2
 – I** 

 

Para o género feminino: 

 

%MG = 1,35 (SkTRI + SkSBS) – 0,012 

(SkTRI + SkSBS)
2
 – I** 

Peso de Massa Gorda 

(PMG) 

Porção da massa corporal total, 

constituída por gordura 

armazenada (acumulada no tecido 

adiposo) e gordura essencial 

(assegura o funcionamento 

fisiológico normal do sujeito). 

Partindo da igualdade: 

 

MC = PMG + PMLG 

 

PMG = (MC x %MG) / 100 

Peso de Massa Livre 

de Gordura (PMLG) 

Porção da massa corporal total, 

isenta de gordura, composta pelo 

peso dos músculos, peso dos ossos 

e peso residual (ex: vísceras). 

PMLG = MC - PMG 

** Valores de intercept para as equações de Lohman (1986) baseados no nível maturacional e etnia. 


