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RESUMO 

A identificação do percentual de gordura pode auxiliar os profissionais de saúde a detectar padrões de risco 
em adolescentes. No entanto, na literatura nacional, não são observados estudos populacionais que 
buscaram estabelecer valores normativos para a classificação do percentual de gordura corporal via 
bioimpedância elétrica. Dessa forma, o objetivo do presente estudo será estabelecer uma tabela normativa 
para a classificação do percentual de gordura corporal em adolescentes. Para tanto, será utilizada a 
bioimpedância InBody 570® para a realização das avaliações. Serão avaliados 1.000 adolescentes do sexo 
masculino e 1.000 do sexo feminino. O percentual de gordura dos adolescentes será calculado a partir dos 
percentis: P3, P5, P10, P3, P5, P10, P15, P25, P50, P75, P85, P95 e P97. Acredita-se a tabela poderá auxiliar os 
profissionais de saúde, a classificar de forma específica o percentual de gordura corporal em adolescentes 
PALAVRAS-CHAVE: Promoção da Saúde; Saúde pública; Saúde do adolescente. 

1  INTRODUÇÃO 

  A literatura científica aponta que o índice de massa corporal (IMC), pode ser 
considerado como um excelente preditor de baixo custo para a avaliação do estado 
nutricional da população (OMS, 1997). Nesse aspecto, Branco et al. (2018) apontam que a 
elevação dos valores do IMC dentro das classificações do estado nutricional, como a pré-
obesidade, obesidade classe I, obesidade classe II e obesidade classe III, elevam 
exponencialmente o risco de chance de acometimento por outras doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT´s), na qual destacam-se a hipertensão arterial sistêmica (HAS), 
diabetes mellitus tipo II (DMII), dislipidemias e alguns tipos de câncer. Diante das 
comorbidades concatenadas à obesidade, a literatura indica que atualmente, as crianças e 
adolescentes têm sido amplamente impactadas por esse grande problema de saúde pública 
(LOPERA et al., 2016; NARDO-JUNIOR et al., 2016). Por isso, tornam-se inevitáveis ações 
em promoção da saúde com a intenção de melhorar a qualidade de vida da população, 
promovendo a longevidade saudável.  
  Entretanto, fundamentado nas questões explanadas acerca do IMC, discussões 
recentes têm indicado que o respectivo índice antropométrico denota fragilidades, pois ao 
utilizar os dados do peso corporal e estatura, não é possível identificar a composição 
corporal dos avaliados (NUTTALL, 2015). Além disso, outro ponto relevante para ser 
discutido é a baixa aplicabilidade do IMC para avaliar os efeitos de propostas de atividade 
física e reeducação alimentar conjugadas. Desse modo, verifica-se que a consecução de 
exercícios físicos, especialmente aqueles de caráter resistido, promovem aumento da 
massa musculoesquelética (MME), podendo reduzir a massa de gordura corporal (MG) e 
consequentemente, diminuir o percentual de gordura corporal (%G), condição que foi 
identificada em estudo prévio recente, com enfoque na promoção da saúde em 
adolescentes com excesso de peso ou obesidade (BRANCO et al., 2019). Assim, o IMC 
pode ser considerado um meio inespecífico para avaliar as mudanças induzidas por um 
programa de treinamento resistido.   
  Em congruência com os pontos elencados no parágrafo anterior, a pesquisa 
conduzida por Nardo-Júnior et al. (2018), aponta que os critérios de sucesso de um 
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programa de tratamento da obesidade em crianças e adolescentes é representado pela 
melhoria da capacidade cardiorrespiratória, redução da MG, redução do escore z-IMC, 
melhoria dos escores da qualidade de vida relacionada à saúde (inferida pelo questionário 
HRQoL), aumento da massa magra (MM) e redução da circunferência da cintura. Por 
conseguinte, urge a imprescindibilidade de elaboração de tabelas de classificação do %G 
específicas para adolescentes brasileiros, posto que não são observadas, de acordo com 
o conhecimento dos autores, valores de referência peculiares ao público em questão. A 
Organização Mundial de Saúde (2007) e Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade 
e Síndrome Metabólica (2016), sugerem que os percentis e o escore z-IMC são os 
principais indicadores do estado nutricional de crianças e adolescentes. 
  Por outro lado, Cole et al. (2000) apresentaram faixas de corte específicas para a 
classificação do estado nutricional via IMC em crianças e adolescentes. Os valores 
propostos incluem desde crianças de 2 anos até adolescentes aos 18 anos de idade. As 
classificações incluem a pré-obesidade (também chamadas por diferentes autores de 
excesso de peso ou sobrepeso) e obesidade para o sexo masculino e feminino. Conquanto, 
apesar o estudo supracitado ter consubstancialmente auxiliado pesquisadores e 
profissionais de saúde, as classificações propostas contemplaram apenas a pré-obesidade 
e obesidade das crianças e adolescentes. Logo, conjectura-se que a preposição se mostra 
incompleta, no tocante às demais classificações do estado nutricional.  
  Como resultado, o desenvolvimento de um estudo que contemplasse desenvolver 
percentis para o %G em adolescentes de ambos os sexos poderia subsidiar 
categoricamente a conduta de profissionais de saúde envolvidos na avaliação nutricional 
de adolescentes. Finalmente, levando em conta que o método mais usado na prática 
profissional é o duplamente indireto que abrange o pinçamento de dobras cutâneas, 
bioimpedância elétrica (BIA) e dentre outros, emerge-se a construção de uma tabela 
normativa a partir da BIA que expõe erros intra e inter-avaliadores significativamente baixos, 
quando comparada a outras medidas de mesma classificação (BRANCO et al., 2018). À 
vista disso, presume-se que o presente estudo poderá contribuir categoricamente para a 
adoção de condutas assertivas no transcurso da prática dos profissionais envolvidos com 
a avaliação nutricional de adolescentes.  

 

2 MATERAIS E MÉTODOS 

O estudo é caracterizado por apresentar um delineamento transversal, descritivo e 
correlacional (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012). Serão coletadas informações das 
avaliações da composição corporal dos adolescentes avaliados pelo Laboratório de 
Intervenção Interdisciplinar em Promoção da Saúde (LIIPS/UNICESUMAR), de agosto de 
2019 até agosto de 2020. Avaliar-se-á 2.000 adolescentes, sendo 1.000 do sexo masculino 
e 1.000 do sexo feminino. O número de participantes é baseado no estudo prévio de Branco 
et al. (2018) que apresentou delineamento similar. Ressalta-se que a pesquisa seguirá 
todas as recomendações propostas na resolução 466/2012 do Ministério da Saúde, assim 
como da declaração de Helsinque. Todos os pais e adolescentes serão instruídos quanto 
aos objetivos do estudo e serão voluntariamente convidados a assinar o termo de 
consentimento livre e esclarecido e o termo de assentimento. Finalmente, previamente a 
coleta de dados, o estudo será submetido à apreciação pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
Local da UniCesumar. A estatura será mensurada por meio de um estadiômetro de parede 
Sanny (Standard ES2030®, São Paulo, Brasil), com campo de medição de 2,20 metros. 
Para a mensuração, o avaliado deverá permanecer com os calcanhares unidos, com a 
coluna alinhada, calcanhares, glúteos, ombros e cabeça encostados na parede e cabeça 
alinhada ao plano de Frankfurt (GORDON; CHUMLEA; ROCHE, 1988). O peso corporal 
será medido na bioimpedância elétrica tetrapolar de oito eletrodos táteis InBody (InBody 
570®, Body Composition Analyzers, Seul, Coréia do Sul). Será indicado ao adolescente que 
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permaneça descalço, descarregue o peso corporal de forma igual em ambos os pés e utilize 
roupas leves para a pesagem, como por exemplo: shorts e camiseta. O IMC será calculado 
mediante a divisão do peso corporal em quilogramas (kg) pela a estatura em metros (m) ao 
quadrado, conforme a equação: IMC = peso corporal em kg / (estatura² em metros), em 
congruência com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1997). Considerando que a 
InBody 570® realiza a avaliação da composição corporal, subsequentemente a pesagem, a 
composição corporal será consumada. Serão utilizadas as variáveis: MG, %G, MM, MME, 
peso corporal e IMC, que são calculadas no aparelho após a imputação do nome completo, 
idade, sexo e estatura, os quais são solicitados para a execução da análise da composição 
corporal. Previamente a análise, todos os adolescentes serão esclarecidos quanto aos 
procedimentos necessários para a avaliação da composição corporal, os quais são: a) jejum 
de 4 horas, sem a ingestão de qualquer tipo de alimento sólido ou líquido; b) evacuação 
antes da medida; c) não praticar atividade física moderada ou vigorosa 24 horas antes da 
medida; d) não ingerir medicamentos diuréticos 7 dias antes da medida; e) não ingerir 
alimentos cafeinados 24 horas antes da medida; f) não ser portador de marcapasso g) 
adolescentes do sexo feminino que estiverem menstruadas serão convidadas a realizar a 
avaliação após o período menstrual e h) adolescentes grávidas não poderão realizar a 
medida propriamente dita (BRANCO et al., 2018). Cada avaliação da composição corporal 
realizada será tabulada no programa Excel (versão 2013®, Microsoft, Estados Unidos da 
América). Após a tabulação dos dados, as variáveis de composição corporal selecionadas 
serão inseridas no programa Statistica (versão 12.0®, Stasoft, Estados Unidos da América). 
Desse modo, a normalidade dos dados será testada por meio do teste de Kolmogorov-
Smirnov. Caso os dados testados sejam normais, as variáveis serão apresentadas pela 
média e (±) desvio padrão. Além disso, será calculado o intervalo de confiança de 95% e 
amplitude, sendo que todas as variáveis de ambos os sexos, tais como: MG, %G, MM, 
MME, estatura, peso corporal e IMC. Serão calculados os seguintes percentis: P3, P5, P10, 
P15, P25, P50, P75, P85, P95 e P97. Utilizar-se-á o referencial adaptado da Organização Mundial 
de Saúde (2007) para a classificação dos percentis em adolescentes e proposta prévia para 
a classificação do percentual de gordura corporal elaborado por Branco et al. (2018). Para 
tanto, serão incluídos nas análises estatísticas adolescentes de 13 até 19 anos de idade, 
que serão separados por idade e sexo, conforme Cintra et al. (2007). Por fim, empregar-
se-á a correlação de Pearson, a fim de testar o relacionamento entre o percentual de 
gordura corporal e índice de massa corporal dos adolescentes, por faixa etária e sexo. Para 
a classificação da magnitude do efeito das correlações, será empregada a proposta de 
Hopkins et al. (2009). Para todas as análises estatísticas será estabelecido um nível de 
significância de p ≤ 0,05.  

 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se com base nos resultados do presente estudo, promover uma tabela de 
classificação do percentual de gordura para adolescentes de ambos os sexos brasileiros, a 
partir da bioimpedanciometria. Acredita-se a tabela poderá auxiliar os profissionais de 
saúde, especialmente nutricionistas, pediatras e profissionais de educação física a 
classificar de forma específica o percentual de gordura corporal em adolescentes, visto que 
as tabelas de classificação oportunizadas pela literatura científica, de acordo com o 
conhecimento dos autores, não consideram as características inerentes aos brasileiros.  
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