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Resumo 
 

A obesidade é uma excessiva acumulação de energia sob a forma de gordura corporal 

com prejuízos à saúde. O aumento da prevalência de obesidade em diferentes 

populações leva a acreditar que esta condição clínica caminha para ser a mais 

importante causa de doença crônica no mundo. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar 

a importância da obesidade em especial a central e seus fatores de risco à saúde em 

homens adultos jovens por meio de revisão da literatura, bem como, realizar um estudo 

comparativo entre duas técnicas de avalição da composição corporal: a Antropometria e 

o Dual Energy X-ray absorptiometry (DXA). O delineamento do estudo foi do tipo 

transversal com seleção aleatória. Participaram 45 indivíduos com idades entre 20 e 30 

anos, distribuídos em três grupos segundo o Índice de Massa Corporal (IMC), nas 

categorias peso normal, pré-obeso e obeso I. O referido estudo originou uma nova 

equação de predição para a gordura centralizada utilizando o perímetro abdominal (Pab) 

e a gordura do tronco medida pelo DXA em homens adultos jovens, permitindo ainda 

classificar os referidos indivíduos em risco à saúde de acordo com o Z-score usando a 

quantidade de gordura estimada pela referida equação.   

 

Descritores: obesidade abdominal, composição corporal, antropometria, dual energy X-

ray absorptiometry (DXA), adultos jovens. 
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Abstract 

 

Obesity is an excessive accumulation of energy in the form of body fat that may cause 

damage to the health. The finding of the prevalence of obesity in different populations 

may indicate that this clinical condition is on its way to become the most important 

cause for chronic disease in the world. The purpose of this paper was to asses the 

importance of obesity mainly central fat and its risk factors to the health of young adult 

males by reviewing the literature as well as to carry out a comparative study of two 

techniques for the assessment of body composition: anthropometry and Dual Energy X-

ray absorptiometry (DXA). The study design was cross-sectional with random selection 

of 45 males between 20 and 30 years of age distributed in three groups according to the 

body mass index (IMC), in the categories normal weight, pre-obese and obese I. The 

aforementioned study made possible a new prediction equation for central fat utilizing 

the abdominal perimeter (AP) and trunk fat measured by DXA in young adult males, 

and allowing for the classification of the individuals at risk according to Z-score by 

using the amount of fat estimated by that equation. 

 

Descriptors: abdominal obesity, body composition anthropometry, dual energy X-ray 

absorptiometry (DXA), young adults.   
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26. SDCTr- somatório de dobras cutâneas do tronco 
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31. TAV-Tecido adiposo visceral 

32. TC- tomografia computadorizada 

33. TMA_ Tríade Metabólica Aterogênica 

34. TrSF- trunk Skinfold 

35. UFPE- Universidade Federal de Pernambuco 

36. UFRPE- Universidade federal Rural de Pernambuco 

37. UPE- Universidade de Pernambuco 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Considerações Gerais 

A obesidade pode ser definida como uma doença na qual o excesso de gordura 

corporal tenha sido acumulado de modo que a saúde venha a ser adversamente afetada 

(Kopelman, 2000). 

Em todo o mundo a obesidade explica 58% dos casos de diabetes, 21% dos 

casos de doença cardíaca isquêmica, até 42 % dos casos de câncer e mais de 10% das 

mortes (WHO, 2002). Assim, a obesidade esta associada com um significante aumento 

na morbi-mortalidade e é um importante problema de saúde pública (Friedman, 2000). 

O aumento da gordura corporal é acompanhado por profundas mudanças na 

função fisiológica, até certo ponto, dependentes da distribuição regional do tecido 

adiposo (Kopelman, 2000).  

Existe evidências epidemiológicas convincentes que a obesidade da parte 

superior do corpo está associada com o desenvolvimento de inúmeras complicações 

clínicas como (diabetes, hipertensão, desordens cardiovasculares e dislipidemias), 

(Lemieux & Despres, 1994), enquanto a obesidade periférica é menos danosa nesse 

respeito (Arner, 1997). 

Recentemente, várias técnicas têm sido desenvolvidas para permitir uma acurada 

estimativa da gordura intraabdominal como; a Tomografia Computadorizada (TC); a 

Imagem de Ressonância Magnética (IRM) e a Absorciometria de raios-X de Dupla 

Energia (DXA). (Kamel et al. , 2000) 

Dentre as técnicas de imagem, o DXA tem se tornado muito popular para medir 

a composição corporal. A gordura na região abdominal pode ser medida usando-se esta 

técnica, pois em geral existe uma boa concordância nas mensurações do volume de 

tecido adiposo pelo DXA quando comparada com as mensurações pela TC considerada 
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como o “padrão ouro” para a avaliação da composição corporal, e pela IRM em ambos 

os gêneros independentemente do grau de obesidade (Snead et al. 1993; Jebb, 1997). 

A antropometria de dobras cutâneas e as medidas de perímetros como as do 

abdome e do quadril tem sido empregados para avaliar a composição corporal, bem 

como a distribuição regional de gordura corporal. Mais recentemente, o perímetro 

abdominal isoladamente tem sido mais fortemente relacionado com a quantidade de 

gordura intra-abdominal do que a relação abdome quadril, tanto na mulher como no 

homem (Pouliot et al, 1994). Vale ressaltar que a relação dessa medida com o risco de 

doenças crônicas tem sido estabelecida independentemente da medida do quadril, 

quando as duas medidas são analisadas separadamente (Han et al., 1998). 

O avanço tecnológico e os dados de pesquisas recentes têm aumentado o nosso 

entendimento de como o Índice de Massa Corporal (IMC) elevado e a distribuição de 

gordura em regiões específicas do corpo podem exercer grande influência na saúde e na 

doença (Calle et al., 1999). Entretanto, a deposição abdominal de gordura, a qual é 

caracterizada pelo aumento do perímetro abdominal deve ser o objetivo para 

intervenções clínicas em indivíduos obesos (Sharma, 2002). 

Da mesma forma, o perímetro abdominal ≥ 102 cm em homens e 88 cm nas 

mulheres é outro forte preditor de doenças geralmente associadas à obesidade. Nesses 

indivíduos o risco de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 é onze vezes maior do 

que naqueles com perímetro abdominal considerado aceitável ( Wei et al., 1997). 

A antropometria tem sido uma ferramenta popular para avaliação da gordura 

corporal ao longo do tempo. Tanto em nível clínico como epidemiológico a estimativa 

da distribuição de gordura corporal deve ser realizada de forma fácil, rápida e pouco 

onerosa de modo a contribuir para a avaliação da composição corporal e diagnóstico da 

obesidade. 
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Portanto, a simples mensuração do perímetro abdominal poderá tornar-se uma 

alternativa válida prontamente disponível e útil para o diagnóstico da obesidade em 

relação a outras técnicas. 

 

 

1.2 Justificativa 

A obesidade vem aumentando de forma alarmante, sendo considerada uma 

verdadeira epidemia mundial cujos efeitos adversos à saúde são bem reconhecidos. 

Contudo, a literatura existente não é conclusiva em relação à magnitude dos riscos à 

saúde decorrentes da obesidade generalizada, quando o indivíduo apresenta um IMC 

elevado, e quando o excesso de gordura situa-se na parte superior do corpo.  

Nas três últimas décadas tem sido renovado o interesse na observação original 

feita em 1947 por Vague, sobre a importância da obesidade abdominal, em relação ao 

desenvolvimento de doenças crônicas não degenerativas. 

A avaliação do padrão de distribuição de gordura corporal é, portanto, de grande 

relevância, principalmente no início da vida, em virtude do aumento da prevalência de 

sobrepeso e obesidade em faixas etárias cada vez mais jovens com graves 

conseqüências para a vida adulta. 

Considerando o acima exposto, procedeu-se uma revisão da literatura sobre 

obesidade com ênfase na gordura centralizada, visto que o acúmulo de gordura na 

região abdominal é considerado um fator contribuinte para o desenvolvimento de 

doenças crônicas não degenerativas, problema em ascensão entre a população adulta, e 

que tem como conseqüência, altas taxas de morbidade, mortalidade e invalidez. A 

análise da composição corporal comparando duas técnicas a Antropometria e o DXA 

foram realizada na tentativa de conseguir uma avaliação da gordura centralizada de 
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maneira fácil, rápida e não onerosa, oferecendo desse modo uma contribuição para esta 

área de pesquisa considerada de suma importância em saúde pública. 

 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Geral 

Avaliar a importância da obesidade e da composição corporal como fator de 

risco à saúde em homens adultos jovens. 

 

1.3.2 Específicos 

Analisar os resultados de estudos que tenham revelado uma forte inter-relação da 

obesidade abdominal com as doenças crônicas não degenerativas, por meio de 

Revisão da literatura. 

 

Estimar a quantidade de gordura do tronco pela antropometria (dobras cutâneas e 

perímetro abdominal) e compara-la com a gordura do tronco medida pela 

absorção de raios-X de dupla energia (DXA). 

 

Desenvolver uma equação para diagnóstico da gordura centralizada em homens 

adultos jovens, utilizando a antropometria e o DXA. 
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1.4 Metodologia 

1.4.1 Estruturação da Tese: 

A tese foi estruturada na forma de artigos de divulgação científica. Um artigo de 

Revisão da literatura com o objetivo de destacar os resultados de importantes trabalhos 

relacionados ao estudo da obesidade e da distribuição de gordura corporal, bem como 

sua relação com os fatores de risco a saúde em adultos jovens.(Artigo1) Um artigo 

original comparando duas técnicas utilizadas para avaliação da gordura do tronco em 

adultos jovens: a antropométria e o DXA (Artigo2). 

 

1.4.2 Desenho do estudo: 

Para o artigo de Revisão foram utilizadas fontes Bibliográficas por meio de 

consultas a revistas indexadas (Mediline e Lilacs), publicações de organismos 

internacionais e pesquisas na internet usando-se as palavras-chave: Obesidade 

abdominal, fatores de risco cardiovascular, diabetes tipo 2, adultos jovens.  Para o artigo 

resultante da pesquisa clínica sobre composição corporal foi utilizado estudo do tipo 

transversal com seleção aleatória visando comparar duas técnicas de avaliação, a 

antropometria e absorção de raios-X de dupla energia (DXA). Para o estudo foram 

também utilizadas consultas às fontes bibliográficas de revistas indexadas (Mediline, 

Lilacs) além de consultas a internet usando-se as palavras chaves: Antropometria, 

composição corporal, perímetro abdominal, gordura centralizada, Dual energy x-Ray 

absorptiometry (DXA).  
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1.4.3 Casuística 

Foram selecionadas para participar da pesquisa estudantes das Universidades de: 

Pernambuco (UPE) Federal de Pernambuco (UFPE) e Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE), além de técnicos administrativos de outras instituições. 

Critérios de Inclusão  

Homens com idade entre 20 e 30 anos, num total de 45, com IMC nas categorias: 

normal, sobrepeso, e obeso 1, segundo classificação da OMS, e que aceitem 

participar do estudo após lerem e assinarem o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

Critérios de Exclusão. 

Indivíduos que apresentem contra-indicação à realização dos exames de DXA e 

portadores de deficiências físicas que impossibilite a coleta de dados conforme 

determinado no estudo. 

 

O delineamento do estudo pode ser assim esquematizado: 

Explicação breve sobre os propósitos da pesquisa por telefone e em salas de aula, e 

agendamento para o Centro de Excelência Esportiva (CENESP) da Escola Superior 

de Educação Física (ESEF) da Universidade de Pernambuco (UPE). 

Chegada às 8:00 no CENESP, explicação detalhada sobre a pesquisa, leitura do 

termo de Consentimento livre e esclarecido e assinatura em caso de concordar em 

participar do estudo. 

Às 8:30 avaliação antropométrica e agendamento para o DXA. 

As 9:00 – lanche na Cantina do ESEF. 

As 10:00, e 14:00 horas exame do DXA. 
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Resumo 

 
 
A obesidade é hoje considerada pela OMS como uma pandemia. Sua etiologia envolve 

aspectos genéticos e ambientais que desafiam a investigação clínica moderna. A 

obesidade abdominal tem sido mais relacionada, a fatores de risco cardiovascular e 

diabetes tipo dois, do que a gordura total ou o valor do Índice Massa Corporal. O 

objetivo da presente revisão é apresentar resultados de estudos que tenham revelado a 

forte interrelação entre obesidade, em especial a central, com riscos à saúde em adultos 

jovens. A incidência cada vez maior de crianças e adolescentes, com sobrepeso e 

obesos, sugere que a percentagem da população de adultos em risco para doenças 

cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2 aumentará nos próximos anos. O 

desenvolvimento de estratégias para a promoção continuada de estilo de vida saudável e 

o controle do ganho de peso durante a infância e adolescência, podem modificar o nível 

de fatores de risco à saúde na vida adulta, especialmente entre os jovens. 

 
Descritores: obesidade abdominal, fatores de risco cardiovascular, diabetes mellitus tipo 
2, adultos jovens. 
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Abstract 

Obesity is currently considered pandemic by the World Health Organization. Its 

etiology encompasses environmental and genetic aspects which challenges today’s 

clinical investigation. Abdominal obesity has been more frequently associated with the 

risk factors for cardiovascular heart disease and type II diabetes Mellitus than has total 

the fat and body mass index scores. Objective: The purpose of this review is to present 

the results from studies that have shown a strong interrelationship between obesity, 

especially central obesity, and the risk to the health of young adults. The increasingly 

incidence of overweight and obesity in children and youths is indicative that the 

percentage of the adult population at risk for cardiovascular heart disease and type II 

diabetes mellitus will increase in the next few years. The development of strategies to 

promote a continual healthy life style along with the control on weight gain throughout 

childhood and adolescence may modify the level of the risk factors to health later in life, 

ever more so among youngsters. 

 

 

Key Words: abdominal obesity, cardiovascular risk factors, type II diabetes mellitus, 
young adults. 
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Resumen  
 
La obesidad es hoy considerada por la Organización Mundial de Salud como uma 

pandemia. Su etiología envuelve aspectos genéticos y ambientales que retan desafían la 

encuesta clínica moderna. La obesidad abdominal ha sido más relacionada a los factores 

de riesgo cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2 de lo que la grasa total o el valor del 

Índice de Masa Corporal. Objetivo: El objetivo de la presente revisión es presentar 

resultados de estudios que han revelado una fuerte interrelación entre obesidad en 

especial la central, con riesgo a la salud en adultos jóvenes. La incidencia creciente de 

sobrepeso y obesidad entre los niños y adolescentes sugiere que el porcentaje de la 

populación de adultos en riesgo para enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus 

tipo 2, aumentará en los próximos años. El desarrollo de estrategias para la relaja 

continua de estilo de vida saludable y el control del aumento de peso durante la niñez y 

adolescencia, pueden  cambiar el nivel de factores de riesgo para la salud en la vida 

adulta, especialmente entre los jóvenes.   

 
 
Uniterminos: obesidad abdominal, factores de riesgo cardiovascular, diabetes tipo 2, 
adultos jóvenes. 
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Introdução 

O controle do peso corporal é um dos maiores desafios da pesquisa 

biomédica moderna. A investigação científica nesta área avança rapidamente. Os 

especialistas estudam com afinco as relações entre peso corporal, morbidade e 

mortalidade, segundo várias tendências, na tentativa de identificar a arquitetura genética 

de um dos fenótipos mais complexos, que é a obesidade1,  2. 

Podemos definir obesidade como uma situação patológica, multifatorial, 

caracterizada por acúmulo de tecido adiposo acima da normalidade, que incrementa o 

risco de outras doenças e de morte antecipada2. Geralmente, a obesidade é diagnosticada 

por uma medida indireta da gordura corporal, o Índice de Massa Corporal (IMC). Este 

índice possui boa correlação com a quantidade total de gordura e permite classificar o 

peso em categorias. A Organização Mundial de Saúde (OMS), define sobrepeso quando 

o IMC se encontra entre 25,0-29,9 kg/m2 e obesidade quando é ≥ 30 kg/m2 de superfície 

corporal 3. Entretanto, o IMC perde a confiabilidade na avaliação de atletas com grande 

massa muscular, podendo ainda subestimar o percentual de gordura corporal em 

indivíduos que têm pouca massa muscular, tais como, idosos, pessoas com doenças 

crônicas, e aquelas extremamente sedentárias, além de não caracterizar adequadamente 

a distribuição da gordura corporal 4. 

O grau de prejuízos à saúde decorrentes da obesidade tem sido determinado 

por três fatores principais: 1) a quantidade de gordura corporal total, 2) a distribuição de 

gordura corporal e 3) a presença de outros fatores de risco4. Wickelgren5, afirma que 

enquanto alguns pesquisadores discutem sobre os prejuízos a saúde, decorrentes de 

sobrepeso e obesidade, outros afirmam que não é a quantidade de gordura que importa, 

mas sim, a sua localização. Alega ainda que há uma crescente aceitação da teoria de que 
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a gordura abdominal aumenta o risco de condições patológicas sérias como diabetes e 

doenças cardiovasculares. 

A comprovação de que existe relação entre excesso de tecido adiposo 

abdominal, hipertensão arterial e doença cardiovascular aterogênica, não é recente6. Já 

em 1947 Vague7 descrevia dois tipos de distribuição de gordura corporal: o ginecóide 

com deposição de gordura na região glúteo-femoral, exteriorizando características 

somáticas femininas, e o andróide, ou tipo masculino, caracterizado pela deposição de 

gordura na região central com perímetro abdominal aumentado6. Dez anos mais tarde o 

mesmo autor relacionava associações entre várias complicações metabólicas e a 

obesidade andróide tais como diabetes, gota e doença coronariana6, 8.  

A gordura abdominal pode ser dividida em subcutânea e intraabdominal e 

esta última em intraperitoneal ou visceral, (75%) e a retroperitoneal (25%) restante9. Em 

geral, tem sido encontrada relação mais forte entre fatores de risco cardiovasculares e 

quantidade de gordura intraabdominal, do que com a gordura corporal total e o valor do 

índice de massa corporal9.  A deposição excessiva de tecido adiposo abdominal, 

predominantemente visceral, tem sua origem já na infância e parece ser o elo de ligação 

mais forte entre a obesidade e os riscos à saúde10. 

Variáveis antropométricas tais como, a medida da circunferência da cintura 

(CC), e a relação cintura/quadril (RCQ), têm sido usadas por estudos epidemiológicos 

para estimar a proporção do tecido adiposo abdominal11. Estudos prospectivos como os 

de Lean et al12, e Han et al13, relacionam a circunferência da cintura (CC) (mensurada 

no ponto médio entre a borda da costela e a crista ilíaca) e a relação cintura quadril 

(RCQ) (razão entre as medidas da circunferência da cintura e do quadril) como medidas 

simples para indicar a necessidade do controle de peso. Estes estudos validaram pontos 

de corte de acordo com o nível de riscos á saúde: O risco cardiovascular era 1,5-2 vezes 
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maior no nível 1 (risco aumentado) com a CC ≥ o 94cm para homens e ≥  80cm para  

mulheres e risco 2,5-3 vezes maior no nível 2 (alto risco) com a CC  ≥102cm para os 

homens e ≥ 88cm para as mulheres quando comparado a população estudada. Da 

mesma forma a RCQ que caracteriza a distribuição central de gordura , tem sido 

utilizada para identificar indivíduos com maior risco cardiovascular com RCQ ≥ 0,95 

para os homens e ≥ 0,80 para as mulheres. Estes pontos de corte foram adotados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS)11. 

Técnicas de imagens sofisticadas como ressonância magnética (RM) e 

tomografia computadorizada (TC) são utilizadas com a finalidade de distinguir com alto 

nível de precisão o tipo de gordura intra-abdominal ou visceral da gordura 

subcutânea9.Estas técnicas mostraram que uma simples medida como a circunferência 

da cintura, é o melhor correlato antropométrico da quantidade de tecido adiposo 

visceral, do que a relação cintura quadril, a qual foi mantida com o passar dos anos11. 

Embora a circunferência da cintura seja um bom preditor da gordura visceral e nos 

possibilite identificar pacientes de alto risco cardiovascular, é fato que existem 

diferenças significantes entre sexos e etnias no acúmulo de tecido visceral e perfil de 

risco metabólico14. 

Estratégias efetivas de prevenção de obesidade, em nível mundial, são 

especialmente importantes quando consideramos o aumento da prevalência entre 

crianças e adolescentes. 

Observa-se também, que está ocorrendo um grande aumento da prevalência 

de obesidade entre jovens com idades entre 18 e 29 anos de idade15. O pior prognóstico 

cardiovascular tem sido relacionado ao adulto do gênero masculino. Entretanto, o seu 

impacto em idades mais jovens é pouco conhecido sendo, portanto, necessária à 

realização de estudos adicionais nesta faixa etária16.  
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 Complicações clínicas da obesidade abdominal 

 Hipertensão  

A associação entre obesidade e hipertensão já é reconhecida desde os anos 

1900s17. 

Estudos populacionais mostram que a obesidade é um importante e independente fator 

de risco para hipertensão, cuja prevalência dobra em adultos jovens (20 a 39 anos) e é 

pelo menos 50% maior em adultos mais velhos (40 a 64 anos) com excesso de peso, 

quando comparados com indivíduos de peso normal18. O estudo de Framingham19 

revelou que um excesso de apenas 20% acima do peso ideal aumentou em oito vezes a 

incidência de hipertensão arterial e que 70% dos casos de HTA em homens e 61% em 

mulheres puderam ser atribuídos diretamente ao excesso de adiposidade 20,21. Acredita-

se que o ganho de peso com o avançar da idade represente um dos mecanismos 

responsáveis pela elevação da pressão arterial, porém, mesmo em faixas etárias mais 

jovens, permanece a relação entre adiposidade corporal e os níveis pressóricos20.  A 

relação entre peso corporal e a pressão arterial é verdadeira também em crianças 18. 

Estudo realizado por Bustos et al22, sobre os fatores de risco cardiovascular 

em adultos jovens, com idade entre 22 e 28 anos, observou a ocorrência de pressão 

arterial elevada em apenas 5%, da população pesquisada. Os autores enfatizaram que, 

apesar do pequeno percentual de HTA observado,  tratava-se de uma população jovem e 

que o índice encontrado no referido estudo foi maior do que o de estudos anteriores  em 

idade similar23, 24. Outro fato que chamou atenção no estudo foi à elevada ocorrência de 

excesso de peso, que comprometia quase 50% da população estudada e o fato de 30,8% 

dos indivíduos apresentarem um maior acúmulo de gordura abdominal, com 

predominância entre os homens22. 
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Martins e Marinho25 no seu estudo para verificar o potencial diagnóstico da relação 

circunferência da cintura e índice cintura/quadril com fatores sociais, comportamentais 

e biológicos da obesidade centralizada, concluíram que o RCQ associava-se melhor aos 

fatores socioeconômicos, desnutrição pregressa e alterações indicativas da síndrome 

metabólica do que a CC, mais associada aos fatores de risco para doenças 

cardiovasculares. 

ateroscleróticas.  

Carneiro et al.26 analisaram como o excesso de gordura e, particularmente, a 

distribuição central da adiposidade corporal, poderiam estar associados a fatores de 

risco para doenças cardiovasculares, em indivíduos com sobrepeso, e obesos.Os 

resultados mostraram que, em indivíduos com obesidade grau I, II, e III, a distribuiçõa 

de gordura corporal quando avaliada pela RCQ não se relacionou com a elevação dos 

níveis pressóricos. Entretanto, quando todos os indivíduos foram analisados em 

conjunto, observou-se correlação significante entre a CC e a pressão arterial sistólica.  A 

maior prevalência de hipertensão foi identificada entre os indivíduos com obesidade 

grau III em relação àqueles com sobrepeso. Após estratificação por idade, notou-se que 

o maior aumento de risco de hipertensão ocorreu entre os jovens obesos, grupo no qual 

este risco alcançava valor 7,5 maior que nos indivíduos com IMC entre 25 e 29,9 kg/m2. 

Os resultados do estudo sugerem que a prevalência de HTA varia de acordo com a 

idade, o grau de obesidade, e a distribuição da gordura corporal, e que não é 

recomendável envelhecer com um IMC ≥ 30 kg/m2, uma vez que a prevalência de 

hipertensão neste grupo é alta, elevando o risco de eventos cardiovasculares26.  

Gus et al.27 realizaram um estudo de Coorte, objetivando verificar a 

associação entre diferentes medidas de obesidade e a incidência de hipertensão. 

Participaram do estudo 1089 indivíduos adultos de ambos os sexos, os quais 
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responderam a um questionário prévio e tiveram suas medidas antropométricas e 

arterial, efetuadas. De acordo com os resultados encontrados, os autores concluíram que 

o risco de hipertensão pode ser melhor identificado pela obesidade definida pela 

circunferência da cintura aumentada do que pelo IMC. 

Embora os mecanismos pelos quais a obesidade eleva a pressão sangüínea 

não estejam totalmente entendidos, existe uma clara evidência que anormalidades na 

função renal desenvolvem um papel chave na hipertensão em indivíduos obesos28. Tem 

sido relatado que indivíduos obesos retêm sódio e água em excesso e que, quando este 

volume é acompanhado de vasoconstricção, a pressão sangüínea aumenta28. Os rins de 

indivíduos obesos são compactamente encapsulados por tecido gorduroso. O acúmulo 

de gordura resulta numa elevada pressão hidrostática do fluído intersticial, fato 

comprovado em estudos com cães nos quais grande aumento na pressão hidrostática do 

fluido intersticial foi observada na presença de obesidade (19 mm Hg em cães obesos 

comparados com 9 a 10 mm HG em cães magros). Outros sistemas hormonais (sistema 

Renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervoso simpático e o eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal) têm sido também identificados como relacionados com obesidade 

hipertensão e resistência à insulina17. 

No International Study of sodium potassium and  hypertension 

INTERSALT29, um estudo colaborativo internacional, ficou demonstrado, de modo 

inequívoco, que o alto consumo de sódio e o baixo consumo de potássio por meio da 

dieta, seriam responsáveis pela elevação da pressão arterial. Nesse estudo, houve uma 

relação positiva entre ingestão de sal, e elevação da pressão arterial em 39 das 52 

populações examinadas, sendo bastante significativa em 15 dessas populações. 

Em resumo, de acordo com a literatura apresentada, a obesidade é sem 

dúvida um fator de risco para elevação da pressão arterial. À resistência à insulina e a 
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hiperinsulinemia, são alguns dos fatores propostos para explicar a elevação da tensão 

arterial em indivíduos obesos, particularmente naqueles com distribuição central de 

gordura. A adiposidade intra-abdominal está relacionada ao desenvolvimento da 

síndrome metabólica da qual participam a obesidade e HTA entre outros fatores20.  

 

Dislipidemias 

Gallego et al.30 refere que vários estudos têm demonstrado que o padrão 

lipídico afeta diretamente nos obesos a morbimortalidade por doenças cardiovasculares. 

É Importante salientar que a gordura corporal por si só, sem a separação pelo 

grau de obesidade (sobrepeso ou obesidade) ou distribuição (periférica ou central) 

exerce um efeito dose resposta sobre os lipídios sangüíneos. Em geral quanto maior o 

teor de gordura, mais provável que o individuo seja dislipidêmico. Contudo, grama por 

grama, as células de gordura exercem um impacto deletério mais evidente, quando eles 

estão localizados centralmente31. Este tipo de gordura, diferentemente da gordura 

periférica, é resistente a insulina, recicla mais rapidamente os ácidos graxos por meio da 

lipólise, e parece ser o principal fator de risco cardiovascular32, 33. 

Deprés et al.11 argumentam que a CC deve ser uma medida rotineira no 

cuidado primário para identificar pessoas com obesidade abdominal e risco metabólico. 

Apesar da medida da CC permitir ao pesquisador identificar os indivíduos com 

obesidade abdominal, ainda assim, existe considerável variabilidade do perfil de risco 

metabólico de um grupo de indivíduos com níveis similares de gordura abdominal, pois 

ocorre uma seletiva deposição de tecido adiposo visceral com a idade. Um homem de 

meia idade com a cintura medindo 95 cm, tem mais tecido adiposo visceral do que um 

homem adulto jovem com CC similar. Portanto, enfatizam os autores que esta medida 

deve ser associada à dosagem de triglicérides (TG) do jejum, no sentido de  melhorar a 
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habilidade do clínico para identificar um grande número de indivíduos portadores e não 

portadores da síndrome metabólica aterogênica (SMA). Entretanto, na impossibilidade 

de se obter uma amostra de sangue de jejum de 12 horas para medir as concentrações de 

triglicérides, a medida da circunferência da cintura utilizando os pontos de corte 

adotados pela OMS11, pode auxiliar na identificação de pacientes obesos que possam 

estar em alto risco para doenças metabólicas crônicas.  

Lemieux et al.34 testaram a hipótese de que, variáveis simples como medida 

da circunferência da cintura e a concentração plasmática de triglicérides em jejum 

poderiam ser usadas como ferramentas simples para identificar homens caracterizados 

pela tríade metabólica aterogênica (TMA) de fatores de risco não convencionais 

(insulina, apolipoproteína B e partículas de LDL pequenas e densas, elevadas). Por 

meios da utilização dessas medidas simples, mais de 80% dos homens com CC ≥ 90 cm 

e a concentração de TG em jejum ≥ 2,0 mmol/L foram diagnosticados como portadores 

da TMA. Os mesmos autores também mostraram que esta tríade é altamente prevalente 

entre homens obesos, especialmente quando uma alta acumulação de tecido adiposo 

visceral está presente.  

Segundo Krauss35, estudos clínicos e epidemiológicos têm demonstrado uma 

relação entre níveis de triglicérides plasmáticos e risco de doença arterial coronariana e 

que este risco é ampliado quando existe uma combinação do aumento dos níveis de 

triglicérides e das lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c), pequenas e densas. 

Associadas com níveis elevados de triglicérides e baixo de Colesterol de alta densidade 

(HDL-c), as LDL-c, podem ser em parte, os mediadores dos riscos da doença arterial 

coronariana (DAC).   Além das mudanças nos níveis de lipoproteínas, outras condições 

associadas podem favorecer o desenvolvimento de doença vascular, incluindo o 

aumento dos fatores de coagulação, e a sensibilidade reduzida à insulina. 
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Ruotolo et al.31 referem que estudos de base populacional têm universal e 

consistentemente encontrado positiva associação do grau de resistência à insulina com 

os triglicérides totais no plasma e associação negativa com concentrações da HDLc. A 

associação permanece significante quando ajustada para as principais variáveis como, 

idade, tabagismo e atividade física parecendo ser consistente em ambos os gêneros e 

entre as várias populações. Estes estudos mostram claramente uma forte correlação da 

dislipidemia com a obesidade, especialmente com deposição central de gordura. 

 

Aterosclerose  

A primeira manifestação histológica da doença aterosclerótica é a estria 

gordurosa, lesão endotelial não estenosante, rica em monócitos e linfócitos T, podendo 

também ser encontradas nas artérias de crianças e adolescentes36.  

Françoso & Coates37 relatam que em extenso estudo Internacional sobre a 

distribuição geográfica da aterosclerose envolvendo 14 paises incluindo o Brasil, foram 

realizadas 4.737 necrópsias em indivíduos de ambos os sexos entre 10 e 39 anos de 

idade, por meio das quais foi observado que a formação de estrias gordurosas ocorreu 

primeiro na aorta, já na infância, atingindo o seu pico na puberdade. Nas coronárias, a 

formação destas estrias iniciou-se na puberdade e aumentou significativamente 

inclusive com evolução para placas fibrosas, na terceira década de vida. As carótidas 

começaram a ser envolvidas na mesma idade do acometimento da aorta e as artérias 

cerebrais simultaneamente ao comprometimento das coronárias.  

No Bogalusa Heart Study38, lesões ateroscleróticas na artéria coronária 

foram estudadas em 150 indivíduos com idade de 6 a 30 anos, de diferentes etnias e 

sexos. Os resultados mostraram que o envolvimento da camada íntima da aorta 

coronária com estrias gordurosas foi extenso e maior em negros do que em brancos, e 
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mais nos homens do que nas mulheres. Placas fibrosas na aorta e na artéria coronária 

embora presentes, não eram tão extensas. As lesões eram mais prevalentes em homens 

particularmente nos brancos do que em mulheres. A relação entre estrias gordurosas e 

placas fibrosas foi maior nas veias coronárias do que na aorta. Homens que 

apresentavam estrias gordurosas na aorta possuíam níveis de colesterol total, LDLc e 

IMC elevados ante-mortem.. De maneira similar, homens brancos que apresentaram 

estrias gordurosas em artérias coronárias, possuíam níveis séricos de triglicérides,  

VLDLc,  pressões  sistólica, diastólica e IMC elevados ante-mortem.  

Estes resultados relacionando os fatores de risco ante-mortem com o 

desenvolvimento de lesões ateroscleróticas, enfatizam a necessidade de prevenção 

cardiológica precoce.  

No estudo multicêntrico The Pathobiological Determinants of 

Atherosclerosis in Youth (PDAY)39, necrópsias realizadas em 1.532 indivíduos com 

idade entre 15 e 34 anos que morreram por causas externas como suicídio, acidente e 

homicídios, revelou que todas as aortas e cerca de metade das coronárias direitas dos 

indivíduos de 15 a 19 anos apresentavam lesões ateroscleróticas, e a extensão das lesões 

aumentou com o avanço da idade. A prevalência de lesões na coronária direita 

aumentou de 50% no grupo mais jovem, para 75% no de 30 a 34 anos, e foi maior entre 

os homens do que em mulheres. O gênero masculino apresentou envolvimento 

coronariano mais extenso e maior prevalência de evolução para formas mais avançadas 

das lesões.  

Cardoso et al.40 estudaram a etiologia, incidência, fatores de risco, 

mortalidade e estado funcional à data da alta hospitalar de jovens com idade entre 18 e 

45 anos, acometidos por acidente vascular cerebral (AVC). De um total de 751 

pacientes, 45 (6%), eram jovens com idades entre 21 e 45 anos e destes 35 (78%) 
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tiveram  AVC isquêmico e 10 (22%) AVC hemorrágico. Dos 45 pacientes, 28 eram do 

gênero masculino e 17 do feminino.Os resultados do estudo mostraram que a 

prevalência da doença vascular cerebral em grupos jovens foi significativa. Na 

população estudada, a aterosclerose precoce associada a uma incidência de fatores de 

risco cardiovascular superior a descrita na literatura para este grupo etário, foi o 

principal fator etiopatogênico. A mortalidade atingiu 15,6% dos pacientes e 9% ficaram 

gravemente incapacitados.Estes resultados indicam a necessidade de melhorar a eficácia 

da prevenção primária em saúde, particularmente neste grupo etário.  

Segundo Tegos et al.41 o acúmulo de colesterol na íntima, tem sido 

observado em artérias de humanos e animais, submetidos à dieta rica em colesterol. Este 

acúmulo de colesterol mais precisamente de LDL-c pode resultar: 1) do aumento da 

concentração de LDL-c plasmático; 2) da alteração da permeabilidade da íntima para a 

LDL-c; 3) do aumento da retenção da LDL-c na íntima; 4) da impossibilidade de 

transportar o LDL-c da intima para a média. Assim o LDL-c pode ser considerado o 

fator causal mais importante e independente, da aterosclerose. A hemodinâmica alterada 

pode também modificar a permeabilidade endotelial para o LDL-c, facilitando o 

transporte deste para a íntima. Existe evidência de que a hipertensão predispõe ao 

desenvolvimento do ateroma, e que as lesões tem uma predileção pelos sítios de 

ramificação do sistema arterial, onde o fluxo turbulento ou relativamente estaguinante, 

permite um contacto prolongado das substancias potencialmente tóxicas com a íntima, 

as quais por sua vez, podem potencializar o dano endotelial41. 

A obesidade em adolescentes e em adultos jovens, embora mecanismos 

necessitem ainda ser identificados, acelera a progressão da aterosclerose, décadas antes 

que as manifestações clínicas apareçam. A obesidade é um fator de risco modificável 

que contribui para a aterosclerose coronariana, particularmente no homem adulto jovem, 
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sendo justificáveis todos os esforços em longo prazo para o controle da obesidade 

infantil, no sentido de prevenir à doença cardiovascular bem como outras doenças 

crônicas. O aumento da prevalência de obesidade entre pessoas jovens enfatiza a 

necessidade de esforços no controle do peso corporal42. 

 

Resistência  insulina  e diabetes tipo dois 

Sabe-se que o diabetes tipo dois (DM2), está associada com a obesidade 

visto que 80% dos diabéticos deste grupo são obesos43.  

O aumento do IMC incrementa o risco relativo de desenvolver o DM2 não 

só em adultos como também em crianças, fato que pode ser observado nas duas últimas 

décadas por um aumento paralelo da prevalência de obesidade e incidência de DM2 em 

crianças e adolescentes44. Crianças com elevado IMC terão, já na adolescência, níveis 

mais elevados de pressão arterial, triglicérides, colesterol total, glicemia em jejum e 

insulina, conforme dados consistentes encontrados na literatura. O acúmulo de gordura 

intra-abdominal pode ser em parte, responsável por estas alterações metabólicas44. 

Steinberger et al.45 avaliaram 35 crianças à idade de 13 anos reavaliaram-nas  

à idade de 21 anos, em relação ao IMC e  a resistência à insulina. Os autores 

observaram que a obesidade na infância é um forte preditor de obesidade no adulto 

jovem e que até mesmo um leve aumento no IMC na população pediátrica não obesa, é 

preditor de resistência à insulina na vida adulta.   

A resistência à insulina é responsável pelo menos, em parte, pela associação 

entre obesidade e doenças cardiovasculares46.  

Três grandes estudos, Bogalusa Heart Study (BHS)47, Cardiovascular Risk 

Young Finns Study (CRYFS)48 e Minneapolis Children’s Blood Pressure Study49, 

apresentaram dados pediátricos longitudinais sobre a relação entre a insulina e os fatores 
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de risco cardiovascular.No BHS os pesquisadores observaram que a persistência dos 

níveis elevados de insulina da infância até a idade adulta jovem resultaram em um perfil 

de risco cardiovascular relevante e clinicamente adverso nesta faixa etária.Os 

pesquisadores do CRYFS demonstraram que concentrações de insulina elevadas na 

infância estavam associadas à hipertensão e a hipertrigliceridemia, quando do estudo de 

acompanhamento por seis anos. Os pesquisadores colocaram em evidência que a 

persistência desses fatores de risco da infância até a vida adulta, foram favorecidos pela 

presença de obesidade.  

No Minneapolis Study, foi também observado que o aumento de peso nas 

crianças estava associado aos níveis de insulina, de tensão arterial e de lipídios do 

adulto jovem. Pode-se  então identificar a constelação de sinais clínicos e bioquímicos, 

característicos da síndrome de resistência à insulina, em crianças e adolescentes, e 

demonstrar sua persistência mesmo que imperfeita até a idade adulta. O DM2 pode ser 

visto como o resultado de um longo processo iniciando pela resistência à insulina com 

tolerância normal à glicose e progredindo, de maneira variável, em relação à 

intolerância à glicose e finalmente a diabetes, não causando surpresa observar um 

aumento de sua prevalência, paralelamente a progressão da obesidade no adulto. É 

possível que este tipo de diabetes antes raro em pediatria, seja agora freqüente46. 

Dados epidemiológicos revelam que o risco para diabetes e presumivelmente 

para RI, surge com o conteúdo de gordura corporal medido pelo IMC, e aumenta do 

indivíduo mais magro ao mais gordo, dando a entender que a dose de gordura corporal 

exerce efeito sobre a sensibilidade à insulina, com ampla margem de variação. Alem 

disso os depósitos centrais (intra-abdominais) de gordura estão mais fortemente 

relacionados a RI, DM2, DCV, do que os depósitos de gordura periféricos 

(glúteo/subcutâneo).  É possível, que um fator comum desconhecido, genético ou 
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ambiental, produza tanto resistência á insulina como o padrão central de adiposidade 

regional e que a obesidade central não seja realmente a causa da resistência á insulina. 

Alternativamente, alguma característica bioquímica dos adipócitos intra-abdominais, 

pode diretamente influenciar a sensibilidade sistêmica à insulina. A insulina é um 

regulador crítico de quase todos os aspectos da biologia do adipócito, que por sua vez, é 

um tipo de célula que melhor responde à insulina50. 

A sensibilidade adiposa à insulina quando medida através do seu efeito sob a 

taxa de oxidação da glicose, foi relacionada, de maneira próxima, ao tamanho da célula 

adiposa. Quanto maior a célula adiposa, menos sensível a insulina ela é. O tecido 

adiposo de indivíduos obesos com células hipertrofiadas mostrou resposta diminuída à 

insulina que voltou ao normal após perda de peso e diminuição no tamanho celular. 

Esses achados sugerem que o tamanho dos adipócitos está envolvido no 

desenvolvimento de RI, e que a quantidade de lipídio dentro da célula pode influenciar a 

sua eficiência metabólica51. 

A maioria dos indivíduos com DM2 apresentam obesidade abdominal visceral, a qual 

está fortemente relacionada à presença de RI52.  

Gautier et al.53 avaliaram a distribuição de gordura abdominal e a RI em 

homens de meia idade portadores de DM2. Os processos utilizados foram: o cálculo da 

área de gordura abdominal ao nível do umbigo, avaliada pela ressonância magnética; o 

IMC; as medidas de dobras cutâneas; a RCQ; a dosagem de hemoglobina glicosilada; o 

tempo do diabetes e o teste de sensibilidade à insulina. Os resultados mostraram, 

claramente, que a resistência à insulina estava fortemente relacionada com o acúmulo de 

tecido adiposo visceral (TAV) nos indivíduos com DM2.  Esta forte relação torna a 

redução do TAV uma meta prioritária para o DM2, mais do que a redução do IMC 

isoladamente. 
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A obesidade e a resistência á insulina são as principais anormalidades 

metabólicas na história natural do DM2. Essas anormalidades são freqüentemente 

identificadas, muitos anos antes do aparecimento de algum dano na homeostase da 

glicose, e continua usualmente durante o estágio pré-diabético e no curso da DM2u. A 

obesidade, a RI e a disfunção endotelial coexistem na história da diabetes tipo dois e os 

mecanismos pelos quais eles se inter-relacionam são numerosos e complexos. Os 

produtos metabólicos derivados da gordura visceral como hormônios e citocinas, 

representam um papel importante na ação da insulina no músculo esquelético, 

provocando inflamação e disfunção endotelial. A disfunção endotelial é o evento 

principal para a aterogênese e as DCV, e pode ser identificada pela presença de vários 

marcadores de ativação endotelial coagulação/ fibrinólise e inflamação54. 

A atividade deficiente da insulina e a elevação crônica dos níveis de insulina 

plasmática estão associadas a um grande número de doenças como hipertensão, 

obesidade, dislipidemias, doença cardíaca isquêmica e diabetes mellitus não insulino 

dependente.A resistência à insulina tem demonstrado claramente sua relação com a 

etiologia e o curso clínico dessas doenças55.   

Poucos trabalhos têm sido realizados, sobre a associação entre resistência à 

insulina e distribuição de tecido adiposo em homens saudáveis, com sobrepeso e obesos. 

O papel exato da contribuição do aumento de gordura total, abdominal (subcutânea, 

intraperitoneal e retroperitoneal) no desenvolvimento da resistência a insulina não está 

ainda totalmente esclarecido56. 
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Considerações Finais 

A obesidade é uma doença multifatorial, cuja fisiopatologia envolve 

mecanismos neuroendócrinos e metabólicos complexos. Observa-se que sua prevalência 

esta aumentando em todo o mundo, atingindo todas as faixas etárias e todas as classes 

sociais. A obesidade em especial a central representa um problema maior, tanto para a 

clínica quanto para a saúde pública. Hipertensão, dislipidemias, aterosclerose, 

resistência à insulina e diabetes tipo dois são co-morbidades hoje diagnosticadas não só 

entre os obesos adultos, mas, com freqüência entre crianças, adolescentes e adultos 

jovens. As conseqüências nefastas dessas comorbidades embora não tenham impacto 

nos índices de mortalidade do adulto obeso jovem, provocam incremento da morbidade, 

interferem na produtividade e deterioram a qualidade de vida nesta faixa etária. Esses 

dados remetem à necessidade de melhorar a eficácia da prevenção primária em saúde, 

com ênfase no controle do peso corporal, desde a mais tenra idade. 
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Abstract 

The objective of this paper was to identify a more suitable anthropometric 

technique for estimating trunk fat (TrF) taking as reference the TrF measured by the 

Dual – Energy X-Ray absorptiometry (DXA) and, if possible, develop an equation to 

predict central fat in young adult males. Our sample included 45 volunteers with ages 

between 20 and 30 years, randomly chosen and distributed in 3 groups according to the 

Body Mass Index (BMI) G1 (18.5 -24.9), G2 (25.0 - 29.9) and G3 (30.0-34.9). 

Volunteers were submitted to body composition analysis by DXA and the 

anthropometric evaluation to measure the trunk skinfold (TrSF) and the abdominal 

perimeter (AP). Data analysis was performed using the SPSS software version 11.0. 

Correlations were observed between the trunk fat (TrF) estimated by Anthropometric 

measurements (TrSF) and the DXA, except for the G3. The AP was correlated with the 

TrF measured by the DXA (r = 0.94), and a new equation to predict the TrF was 

developed from this system. The study results suggest that the use of skinfold 

measurement to evaluate TrF in obese individuals present limitations, thus being 

preferable the utilization of an equation developed based on the DXA and the AP in 

order to quantify central fat in young adult males.  

 

Key words: Body composition, abdominal perimeter, central fat, Anthropometry, Dual 

Energy X-ray Absorptiometry (DXA). 
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Introduction 

Despite all efforts of interventions worldwide, the incidence of obesity is still on 

the rise (5). A great increase in obesity prevalence is also observed in earlier age groups 

(9).  

Body fat (FB) is not uniformly distributed and the accumulation of adipose 

tissue at the abdomen is probably more important than the total body weight, as an 

independent variable to develop metabolic complications related to obesity (7) 

The body composition Analysis (BCA) is critical in evaluating the nutritional 

state, fitness, disease risks and the potential efficacy of interventions (20), providing 

useful information for physicians, nutritionists and physiologists (12) 

Skinfold measurement is an anthropometric technique widely accepted in 

evaluating BC because it is not expensive, noninvasive, promptly   accepted and can 

estimate BF satisfactorily (2). However, this technique requires a highly skilled 

examiner, state-of-art equipment and the selection of appropriate equations for the 

population studied in order to promote accuracy and reliability to the results (14).  

Anthropometric measurements have been used for decades to evaluate pattern 

and distribution of BF. Historically, the use of Anthropometric measurements for this 

purpose changed from SF to circumferences and, more recently, the abdomen diameters 

have been also used although they are preferably obtained through imaging techniques 

(27).  

The assessment of fat proportion has drawn attention and generated more 

techniques than any other aspect of BC, thus indicating its importance for nutrition 

studies as well as its difficulties. However, there is no in vivo technique that can be used 

solely as a reference technique. Every in vivo technique presents some limitations and 

involves assumptions, which are not always taken into consideration. The accuracy 
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assessment is more complex because the next best thing to a reference technique is the 

post-mortem observation and the chemical analysis, which are seldom performed (26).  

Over the last two decades, several imaging techniques have been developed 

allowing for a more precise   measurement of total body fat (TBF), as well as the 

regional. Among these techniques, the computerized tomography (CT) has been shown 

to be useful in measuring body fat, especially the visceral type (10).  

However, due to its high cost and the elevated exposition to radiation, the number of 

measurements to be performed on an individual is limited. Imaging Magnetic 

Resonance (MRI) is another technique used to measure intra-abdominal adipose tissue 

with a level of accuracy comparable to that of CT, although much costly (10). 

The Dual Energy X-ray Absorption (DXA), initially used for the study of bone 

densitometry is becoming, with the advent and introduction of new software, a widely 

accepted technique by anthropometric professionals and physicians as an option of 

choice for studying BC (4). Its usage has been expanded to medical and basic research, 

including the assessment of athletes (Sports Science), evaluation of new therapies and 

diet interventions (research on obesity) and clinical studies in diabetic patients, blood 

dialysis and patients with AIDS (clinical medicine)(4). The popularity of this method is 

increasing because it is safe, fast, easy to be performed, noninvasive, cost effective, with 

low exposition to radiation in comparison to that of CT, which enables it to be 

repeatedly used for the assessment of BC in any individual regardless the age group 

(10). 

Roubenof et al (22) and Kohrt et al (11) in their revised papers suggest that the 

DXA can not yet be rated as a reference method or a new "gold standard" procedure to 

analyze BC, however it is considered a reliable method (28).  
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In general, there is a good agreement between the total volume of adipose tissue 

at the abdomen region measured by DXA, CT or MRI in both genders, regardless the 

adiposity level. However, DXA cannot distinguish intra-abdominal from sub-cutaneous 

fat tissue (10).  

The objective of this paper was to identify a more suitable anthropometric 

technique for estimating trunk fat (TrF) taking as reference the TrF measured by the 

Dual-Energy X-Ray absorptiometry (DXA) and if possible develop an equation to 

predict central fat in young adult males. 

 

Methods 

Subjects: This study was performed at the Center of Sportive Excellence 

(CENESP) of the Superior School of Physical Education (ESEF) at the University of 

Pernambuco (UPE). The study design was a cross-sectional analysis where 45 subjects 

were analyzed: 38 students from the Graduate and Undergraduate program of the 

Federal University of Pernambuco (UFPE), Universities de Pernambuco (UPE) and 

Federal Rural University (UFRPE) and 7 administrative technicians selected randomly. 

The free informed consent was signed before any procedure was performed. The 

inclusion criteria were: males of any ethnicity, between 20 and 30 years old distributed 

in groups of 15 students following the category of Body Mass Index (BMI), according 

to the World Health Organization (WHO) (30) group 1, (G1) normal weight (18,5-24,9 

kg m 2 BMI), group 2 (G2) over weight (25-29.9 kgm2BMI) and group 3 (G3) obese 

(30-34,9 kg m2 BMI) who had no temporary or permanent physical handicap which 

might hinder the assessment by anthropometry or DXA. The study was approved by the 

Ethics Committee for research with Humans, from the Health Science Center (protocol 

n° 281/2004 from November 24, 2004). 
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Procedures 

The anthropometric variables utilized in this study were trunk skinfold as 

follows: sub scapular (SS), medial axilar (MA), vertical abdominal (VA), suprailiac (SI) 

and abdominal perimeter (AP), followed by the total BC measured by DXA. The 

subjects were fasting, barefoot and wearing only shorts during the measurements. All 

the skinfolds were measured at the right side of each subject, repeated 3 times and the 

median for the values found were utilized. The body Mass (BM) was obtained using a 

Standard Scale (Filizola, Brazil) with a 200kg and 100g of precision. The height was 

measured using the standard position with the head oriented to the Frankfurt level, using 

a wooden stature meter with 200 cm limit divided in 1 cm scales. The measurement was 

registered in 0.1 cm, during apnea after deep inspiration. The AP was measured using a 

no extensible metric ruler (GRAFCO), with 150 cm and precision of 0.1 cm located at 

the level of the umbilical scar in a horizontal plane taking into consideration the anterior 

and posterior faces of the subject with abdomen relaxed after exhalation. To measure 

SF, a Lange adipose meter (Beta Technology, Incorporated Cambridge Maryland) on a 

scale of 1.0mm and constant precision in every 10g/mm2. All measurements were 

performed by a single sports physical professional according to Lohman (14). 

For the assessment of BC, subjects wore T-shirts and shorts. The apparatus 

utilized was a Bone densitometry Pencil-beam DPX LUNAR Radiation Madison, WI, 

USA, and the 3.65 software. On the 15 subjects with normal weight the scanning was 

done at the standard medium mode together with 14 of the overweight subjects and two 

obese subjects. One overweight subject was measured at the slow mode together with 

13 obese subjects according to the DXA Lunar evaluation protocol.   

For the certification of system validity (Quality) a calibration block was scanned 

daily in the morning, and phantom was scanned weekly according to the DXA Lunar 
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standard protocol. All the exams were performed by the same Radiology Technician at 

the Recife Bone Densitometry Unit, Albuquerque do Ó Group, Recife-PE.  

Statistical analysis: 

Procedures were performed using the SPSS statistical software package for 

Windows version 11.0 (SPSS Chicago Inc) (1). Data normality was evaluated using the 

Shapiro-Wilk test. Descriptive analysis of variables was presented by means and 

standard deviation, the medium standard error and the statistical significance was 

determined using the Scheffe test and T test. A Pearson coefficient correlation and the 

model of simple linear regression analyzed relations between variables estimated by the 

anthropometry and DXA measurement. The Z-score was utilized for classification all 

individuals en the risk of healthy. 

Results 

The descriptive analysis makes possible to verify the data pattern, presenting 

medium, standard deviation and the medium standard error of the anthropometric 

variables at the subject's trunk in the three groups according to the BMI (table 1). 

By applying Scheffe's test, a statistically significant difference was observed 

among all the variables at 5.0%. 

Table 1: Comparison of anthropometrics variable median (TrSK) in Young adult males according to BMI, ESEF, Recife, 

2004-2005. 

Variables Categorias 
do IMC 

n. 15 

X  S±  
XSt .

2
α±  G1 x G2 

p 
G1 x G3 

p 
G2 x G3 

p 

G1 13,83 4,01 1,03 
G2 20,97 4,81 1,24 

SS (mm) 

G3 34,13 9,40 2,42 

0,017(*) <0,001(*) <0,001(*) 

G1 10,27 3,97 1,02 
G2 22,80 5,25 1,35 

MA(mm) 

G3 31,16 7,85 2,02 

<0,001(*) <0,001(*) 0,002(*) 

G1 20,40 8,78 2,26 
G2 34,87 6,62 1,70 

VA (mm) 

G3 46,57 11,45 2,95 

<0,001(*) <0,001(*) 0,005(*) 

G1 14,40 6,39 1,64 
G2 28,16 7,63 1,96 

SI(mm) 

G3 39,20 12,81 3,30 

0,001(*) <0,001(*) 0,010(*) 

G1 82,52 4,76 1,22 
G2 94,49 4,02 1,03 

AP(cm) 

G3 107,83 6,65 1,71 

<0,001(*) <0,001(*) <0,001(*) 

 
(*) – Significant difference at 5% 
p –Scheffe’s test 
SS–Subscapular; MA–Midaxillary; VA–Abdominal Vertical; SI–Suprailiac;  AP, abdominal perimeter. 
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Correlations between TrF, measured by the DXA and the total sum of the TrSF 

and sTrSF, were significant in the general group (Gg) (r = 0.84), in G1 (r = 0.87) and in 

G2 (r=0.85), but not in the G3 (r =0.13). Similar results were obtained when comparing 

each skinfold in turn related to the TrF, measured by DXA (table 2). 

 
Table 2: Correlation coefficient between TrF estimated through 

anthropometry and measured by DXA in young adult males, ESEF, 

Recife, 2004-2005. 
 

VARIÁBLES SKINFOLD (mm) 
n = 45 

DXA Trunk 
r 

SS 0,75** 

MA 0,85** 

VA 0,79** 

SI 0,78** 

(**) Significance value at 1% 
SS – Subescapular; MA-Midaxillary; VA-Abdominl Vertical; SI Suprailliac. 

 

 
A strong correlation was verified when the AP was correlated with the TrF 

measured by the DXA in Gg (r= 0.94), G1(r=0.90) in G3 (r=0.86) and moderate 

correlation in G2 (r= 0.72). The model of regression analysis developed (figure 1), 

estimates the amount of fat in grams utilizing the abdominal perimeter as determinant, 

where:  

Simple Linear Regression Model: 

Yi   = β0 + β1 X i + ε i ,where: 

Yi  = dependent variable  

β0 and β1 = Regression parameters  

X i= Independent variable  

ε i = Is the regression error with i varying from 1, 2, 3, …, I. 



 58 

 

Figure 1: Relationship between TrF measured by DXA and that estimated through AP 
in young adult males. 
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Figura 2: Residue analysis 
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Residue analysis (Figure 2), showed that the statistical model adopted was 

adequate because only two “outliers” was found which correspond to what is expected, 

that is 5% of the sample total. 

The average amount of TrF measured by DXA and estimated by the regression 

equation is represented in table 03. The t test did not detect significant differences 

between values obtained by the DXA and the estimated by the equation for the three 

groups. 

Table 3: Mean values of  TrF measured by DXA and estimated through an equation in young adult males, ESEF, Recife, 
2004-2005. 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                   DXA g                                                    Estimated g                                    t 

                   X            ±  S        xSt .
2

α±                   X           ±S             xSt .
2

α±     

___________________________________________________________________________________________ 
G1   6.645 2.611           674,21                  6.977        1.799          446,44                    0,339 
G2 12.150 2.302           594,55                   11.324        1.461          377,44                    0,068 
G3 15.681 2.651           684,72                   16.175        2.416          623,89                    0,180 

___________________________ __________________________________________________________________ 

*Significant difference between measured and estimated values. 
 

Taking into account G1 as the control group and utilizing the Z-score, we ranked 

the individuals in the study according to health risk level. G2 and G3 were two and 

three standard deviation above the medium what may represent a moderate risk and 

high risk respectively.  

Applying the results from the equation in the Z-score as follows:  

Z = TrFest - X   / ± S  it is possible to classify how many standard medians the 

individual is in relation to the population evaluated. 
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Discussion 

Skinfold measurements is an anthropometric technique used for decades to 

evaluate BF percentage and more recently to determine the pattern of subcutaneous fat, 

comparing the skinfold measurements from different body parts (27). 

A few authors have suggested a good correlation between skinfolds and DXA 

(19, 29). This study hypothesizes that anthropometric measurements (TrSF, STrSF and 

the AP), could be used to estimate the TrF amount in adult young males in substitution 

for the amount of TrF measured by DXA.  

DXA was used as a reference pattern for anthropometry because it is a reference, 

since it is considered a trustworthy method to measure BF (11,22, 28).  

The results from this study showed that for every category of BMI studied an 

increase of AP was associated. It was also observed that the AP was on average 94,49 

cm in G2 (overweight), and 107,83 cm in G3 (obese), (table 1), indicative of an 

increased risk, an highly increased respectively, for the development of clinical 

complications from over weight (30).  

Estimates through anthropometry using 4 TrSF and the STrSF presented strong 

correlation with TrF measured by DXA, in G1 and G2, but not in G3. Maybe this is due 

to a higher variability presented by these variables in this group, taking as reference the 

median standard error. 

Literature data indicate that in obese subjects, the SF measurements are often 

difficult to perform in a reliable way or downright difficult to be reproduced. Local 

measurements are usually difficult to determine and the adipose meter amplitude is not 

enough to measure a SF (27). The VA skinfold presented non-significant negative 

correlation (table 2). These findings corroborate the literature, referring this specific 

skinfold as a controversial one to measure due to anatomical and positional reasons (9).  



 61 

These results suggest that although our study was criterious regarding the 

standardization of the anthropometric evaluation protocol, considering the original work 

of Lohman (13), limitations to measure precisely the skinfold in obese subjects 

mentioned in the literature (8,27), might have contributed to the results found.  

Measuring AP is a simple procedure to perform, requiring only a non-extensible 

metric ruler, and with probable adequate evaluation of the regional BF, free of 

limitations generated by the SF method.  

AP presented a strong correlation (r= 0.94) with the DXA when compared to the 

TrF measurement. A new equation to predict the TrF was then developed by using a 

linear regression with value of R2 = 88% (Figure 1). It is important to highlight that 

using this equation we did not observe significant differences between the amounts of 

TrF and, measured by DXA, and that estimated for the three groups studied (table 3).  

Using DXA as a technique to evaluate BC, is relatively new. There are 3 types 

of DXA systems for this purpose (Lunar, Hologic and Norlan), although based on the 

same physical principles, they present differences on the hardware configuration, the 

software and the calibration methodology reflected in the determination of bone 

densitometry, and the tissue percentage of soft tissue evaluated by these three systems 

(6, 21, 24, 25). The measurements precision in every system of DXA is better in healthy 

young males in comparison with obese people (20) and varies according to the region 

under investigation, more in the trunk when compared to the legs (25).  

The proportion of bone tissue (ribs, vertebral spine and part of pelvis) and the 

major diameter observed in the trunk seems to contribute to the less accurate evaluation 

of the BC by DXA in this region (25).  

However, the accuracy in measurements of TrF using DXA Lunar does not seem 

conclusive (17). Milliken et al. (16) and Snead et al. (23) found similar results in their 
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studies, suggesting that Lunar DXA was underestimating the TrF, in particular, groups 

such as elderly and obese individuals, with a minor discrepancy between the results in 

young adult subjects. However, Mazess (15) suggested that the techniques used by 

Miliken et al. (16) and Snead et al. (23), in their studies, which dealt with placement of 

lard morsels or ground meat on the abdomen or calves of individuals, were 

inappropriate since they entailed non-physiological impairments in body composition 

that differed from those assigned for being identified by the software. The changes in fat 

percentage provoked by the aforementioned technique were about 1%. He also claims 

that these changes are within the measurements error reported for fat percentage when 

the DXA is utilized.  

Evaluation of BC using DXA might also induce interference of the others factors 

like scan velocity and the system calibration.  Black et al (3) studied the influence of 

scanning speed by DXA on the measurement of fat mass, lean mass, bone mineral 

content and total body weight in adults with BMI between 28,6 ± 5,6 K/ m2. The 

authors reported that scanning speed was chosen according to trunk height to obtain 

more accurate results. They used the sagittal abdominal diameter as the index for 

trunk’s height. The fast mode is recommended for scanning subjects who are 15 fore 22 

cm thick in the trunk region, medium mode for subjects who are 22 to 28 cm thick, and 

slow mode for subjects who are > 28 cm thick. With the increase of sagital height, there 

is an increasing attenuation of radiation through the subject, particularly for the low-

energy radiation. Therefore, the choice for the scanning according to trunk’s weight 

seems to compensate for this deficiency (3) 

The very authors report also that even after stratification of individuals 

according to sagittal height, they found significant differences between the 

measurements performed in various scanning speeds. They also found differences in the 
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same fashion between scanning speed with different values of BM I. From these results 

they recommend the slow mode as the choice mode for researches due to the difficulties 

in comparing results from scanning in different studies. 

However, in the current study the measurement of sagittal diameter was not 

performed. The scanning mode chosen was the medium although, according to height, 

weight and age data and the assessment program DPX Lunar one individual en G2 and 

13 in G3 were performed in the slow mode.  

Were the slow scanning mode chosen as the standard for the study, possibly we 

would have attained a strong correlation between AP and the TrF in G2 other than the 

moderate correlation (0,72). For the accuracy of assessment on the trunk version by 

DXA would have been rather due to a lower attenuation of photons with low-energy 

utilized for this technique. Again in this regard, a strong correlation was observed 

between the AP and DXA in G1 (0,90), since the individuals in this group were scanned 

in the median mode rather than in the fast mode. 

The certification procedure of daily validation for this system might also affect 

the evaluation of BC. In a different study, Nord (18) used the total body Phantom and 

demonstrated that the procedure of daily quality certification for Lunar DPX calibrated 

the system and allowed a proper evaluation of body fat percentage, overcoming changes 

age related changes for the scanner. At the present study the calibration procedure was 

performed according the standard protocol of Lunar DXA Which provided us the 

quality certification for the system prior to assessments in short.  

In short the results suggest that the abdominal perimeter and not TrSF is useful 

predicting the TrF using an equation from DXA in obese male young adults. However, 

is not possible to generalize the DXA usage to measure TrF at these subjects in 

comparison to anthropometric analysis because both methods are liable to limitations 
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and interferences. Additional researches with a number of obese and non-obese 

individuals are needed to asses in a more though wais the DXA and anthropometric 

validity to predict trunk fat. 

The precise definition of TrF is essential because the excess of adipose tissue at 

this region is an important independent variable to develop cardiovascular disorders and 

other kind of metabolic disturbances that should be avoided when the diagnosis is 

precociously performed in childhood or at least in young adults.  

 

This analysis allow the following conclusion 

 Despite the lack of correlation between the measurements of TrSF with TrF 

measured by DXA in G3 it was observed that in general both techniques 

produced similar results in the assessment of fat in this region. 

 Considering the difficulties to obtain precise SF for evaluate the body fat 

specially the upper body fat in obese men, we suggest to measure AP and apply 

the value at the following formula: TrF =Y= -23015,9 + 363.443 X 

 The use of this equation can be a simple and important resource to diagnose 

central obesity, without using expensive and sophisticated technique. 

 It is necessary to validate this equation in other studies on obesity and BC with 

more subjects since this clinical study does not allow wide epidemiologic 

conclusions. 
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Perspectives  

After confirming out hypothesis the results from this research can be added to those of 

then studies on account of their allowing for the assessment of helth risks utilizing the 

abdominal perimeter applied to an prediction equation for central fat in young adult 

males in a cost-effective and easy way. 

Due to the present worldwide epidemic of obesity and the Known impact of central fat 

distribution on morbidty and mortality in populations, specially on account of heart 

disease events, the access to inexpensive efficient and practical methods to identify 

early the individuals at high risk lessening the impact of central obesity and its 

complications at young age is of paramount urgency in the behalf of public health. 
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Considerações Finais 

 
 

A obesidade é uma doença crônica multifatorial complexa que se desenvolve 

pela interação do genótipo com o meio ambiente (Bray, 1997).  

O conhecimento de como e porquê a obesidade se desenvolve são ainda 

inconclusivos, embora, continuadas pesquisas em todo o mundo avancem na tentativa 

de conter o aumento da prevalência de tal patologia que tantos danos provoca á saúde 

(Bray, 1997).  

Um dos avanços mais importantes em relação aos aspectos adversos da 

obesidade é o conhecimento dos riscos para a saúde decorrentes do excesso de peso, 

particularmente aqueles procedentes de estudos sobre a distribuição de gordura corporal 

(Bray, 1997). 

A composição corporal (CC) é considerada uma importante área de pesquisa 

em estudos que examinam questões relacionadas às terapias nutricionais, controle da 

desnutrição, e exercícios físicos. Isso a tem colocado como tema central em muitas 

áreas de pesquisas biológicas (Heymsfield et al., 1997).  

A antropometria de dobras cutâneas é um método popular para estimar a 

gordura corporal com uma boa acurácia. Atualmente, técnicas de imagens com a 

ressonância magnética, tomografia computadorizada e o dual energy x-ray 

absorptiometry (DXA) tem também sido utilizadas para este fim, e especialmente para 

determinação de gordura centralizada subcutânea e visceral ( Kamel et al., 2000).  

Ao invés de simplesmente relatar o percentual de gordura corporal os 

pesquisadores estão esforçando-se para encontrar uma ligação do peso corporal, IMC e 

distribuição de gordura, com a saúde e o risco de doenças ou danos. Pesquisas 

demonstram que a obesidade centralizada avaliada pela circunferência da cintura é um 
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preditor mais forte para doenças crônicas não degenerativas como hipertensão, 

dislipidemias, acidente vascular cerebral e diabetes mellitus tipo 2 do que o peso 

corporal, IMC, relação cintura quadril ou a mensuração de dobras cutâneas (Walker et 

al., 1996, Luke et al., 1997, Wei et al., 1997). 

Dada a magnitude do problema de excesso de peso, a prevenção é a única 

opção factível para o manejo da obesidade, principalmente em paises em 

desenvolvimento. (Popkin, 2002). 

Os resultados do presente trabalho somam-se aos estudos existentes, na 

medida que descrevem a obesidade abdominal avaliada por duas técnicas: a 

antropometria mensurando dobras cutâneas do tronco e Perímetro abdominal e o DXA 

medindo a gordura do tronco. A obtenção de uma equação utilizando as referidas 

técnicas, classifica em níveis de risco os indivíduos estudados e, portanto, indicam de 

maneira rápida e fácil a necessidade de intervenção, colaborando na melhoria dos 

cuidados de atenção à saúde pela prevenção e / ou identificação cedo de prováveis 

danos à saúde. 
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ESTUDO COMPARATIVO DA ANTROPOMETRIA E DO DXA: UMA NOVA 
EQUAÇÃO DE PREDIÇÃO PARA GORDURA CENTRALIZADA. 

 
 
 
 
RESUMO  
 

O objetivo do presente estudo foi identificar uma técnica antropométrica mais 

adequada para estimar a gordura do tronco (GTr) tendo como referência a GTr medida 

pelo Dual Energy X-ray Absorptiometry (DXA) e, se possível, desenvolver uma 

equação para predição da gordura centralizada em homens adultos jovens. A amostra foi 

constituída por 45 voluntários com idade entre 20 e 30 anos, escolhidos aleatoriamente e 

distribuídos em três grupos de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC). G1 IMC 

de 18,5 a 24,9 G2 25,0 a 29,9, e G3 30,0 a 34,9 kg m2 de superfície corporal. Os 

voluntários foram submetidos à análise da composição corporal pelo DXA, e a 

avaliação antropométrica medindo-se dobras cutâneas do tronco (DCTr) e perímetro 

abdominal (Pab). A análise dos dados foi realizada pelo programa estatístico SPSS. 

Foram observadas correlações entre a gordura do tronco (GTr) estimada pela 

antropometria (DCTr), e a medida pelo DXA, exceto no G3. O Pab correlacionou-se 

com a GTr medida pelo DXA nos três grupos  

(r = 0,94), e uma nova equação de predição de GTr foi desenvolvida  utilizando-se essa 

medida antropométrica. Os resultados do presente estudo indicam que o uso de DC para 

avaliação da GTr em obesos apresenta limitações, sendo  preferível utilizar a equação 

desenvolvida com base no DXA e no Pab  para quantificar a gordura centralizada em 

homens adultos jovens. 

 

Descritores: composição corporal, perímetro abdominal, gordura centralizada, 

antropometria, dual energy x-ray absorptiometry (DXA) 
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INTRODUÇÃO 

Apesar dos esforços de intervenção em todo o mundo, a incidência de obesidade 

continua crescendo (5). Um grande aumento da prevalência de obesidade está sendo 

também observado em faixas etárias cada vez mais jovens (9). 

A gordura corporal (GC) não é uniformemente distribuída, e o acúmulo de 

tecido adiposo na região abdominal é provavelmente mais importante do que o peso 

corporal total, como um fator independente para o desenvolvimento de complicações 

metabólicas que acompanham a obesidade (7). 

A análise da composição corporal (CC) é de fundamental importância para 

avaliação do estado nutricional, da forma física, do risco de doenças e da eficácia de 

intervenções (20), fornecendo informações úteis para clínicos, nutricionistas e 

fisiologistas (12).  

A medida de dobras cutâneas (DC) é uma técnica antropométrica mundialmente 

utilizada para avaliação da CC por ser de baixo custo, não invasiva, prontamente aceita 

e poder estimar a GC de forma satisfatória (2). Contudo, esta técnica requer grande 

habilidade do examinador, alta qualidade do equipamento e seleção de equações 

apropriadas para a população estudada, de modo a promover acurácia e confiabilidade 

aos resultados (14).  

Mensurações antropométricas têm sido usadas por muitas décadas para a 

avaliação do padrão e da distribuição de GC. Historicamente, o uso de medidas 

antropométricas para este propósito mudou de DC para circunferências e mais 

recentemente os diâmetros abdominais também têm sido usados embora, 

preferencialmente obtidos por técnicas de imagem (27).  

A avaliação da proporção de gordura tem recebido mais atenção, e gerado mais 

técnicas, do que qualquer outro aspecto da CC, indicando sua importância para os 
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estudos da nutrição como também suas dificuldades. Nenhuma técnica de mensuração 

in vivo isoladamente pode ser considerada como uma técnica de referência. Todas as 

técnicas in vivo têm suas limitações, e requerem suposições nem sempre levadas 

completamente em consideração. A avaliação da acurácia é complexa porque o que há 

de mais próximo de uma técnica de referencia é a observação post-mortem, e a análise 

química as quais não são praticadas freqüentemente (26).  

Nas últimas décadas várias técnicas de imagens foram desenvolvidas permitindo  

uma mensuração mais precisa  tanto da gordura corporal total  (GCT), como da 

regional. Dentre estas técnicas destaca-se a tomografia computadorizada (TC), que 

demonstra ser uma técnica útil para medir a gordura corporal, especialmente a gordura 

visceral. Entretanto, devido ao seu alto custo e a elevada exposição à radiação o número 

de mensurações que podem ser realizadas em um indivíduo é limitado. A ressonância 

magnética (RM) é outra técnica de imagem usada para medir o tecido adiposo intra-

abdominal com grau de acurácia comparável a TC, porém muito onerosa (10). 

A absorção de raios-x de dupla energia (DXA), inicialmente usada para o estudo 

da densitometria óssea, vem se tornando, com o desenvolvimento e a introdução de 

novos softwares, uma técnica amplamente aceita por antropometristas e clínicos como 

uma opção para o estudo da CC (4). Seu uso vem expandindo-se no campo da clínica e 

da pesquisa médica, incluindo avaliação de atletas (Ciências do Esporte), avaliação de 

novas terapias e intervenções dietéticas (pesquisa sobre obesidade) e estudos clínicos 

em pacientes diabéticos, pacientes submetidos à hemodiálise e pacientes com AIDS 

(medicina clínica) (4). 

Sua popularidade vem aumentando por ser um método seguro, rápido, fácil, não 

invasivo, relativamente econômico e com baixa exposição à radiação em relação à da 
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TC, podendo ser usado repetidamente para a avaliação da CC em todos os indivíduos, 

sem importar a faixa etária (10).  

Roubenof et al (22) e Kohrt et al (11) em seus artigos de revisão sugeriram que o 

DXA não pode ainda ser classificado como um método de referência ou um novo 

“padrão ouro” para a análise da CC, entretanto, de modo geral ele é considerado um 

método confiável (28).  

Em geral, existe uma boa concordância entre o volume total de tecido adiposo na 

região do abdome medido pelo DXA e a TC ou a MRI nos dois gêneros, 

independentemente do grau de adiposidade. Contudo o DXA não pode distinguir a 

gordura intra-abdominal da gordura subcutânea (10).  

O objetivo desse estudo foi identificar a técnica antropométrica mais adequada 

para estimar a gordura do tronco (GTr) tendo como referência a GTr medida pelo DXA 

e, se possível, desenvolver uma equação para predição da gordura centralizada em 

homens adultos jovens.  

 

MÉTODOS 
 

O presente estudo foi realizado no Centro de Excelência Esportiva (CENESP) da 

Escola Superior de Educação Física (ESEF) da Universidade de Pernambuco (UPE). 

O delineamento do estudo foi do tipo transversal. Participaram do estudo trinta e 

oito estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação das Universidades Federal, 

Federal Rural e Estadual de Pernambuco, e sete técnicos administrativos, selecionados 

aleatoriamente, os quais concordaram em participar do estudo após lerem e assinarem o 

termo de consentimento livre e esclarecido. Considerou-se como critério de inclusão 

homens, com idade entre 20 e 30 anos, no total de quarenta e cinco, distribuídos em 

grupos de quinze indivíduos segundo a categoria do índice de massa corporal (IMC), de 
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acordo com a OMS (30), grupo 1, (G1) peso normal IMC de 18,5 a 24,9 kgm2, grupo 2, 

(G2) Pré-obesos IMC de 25 a 29,9 kgm2 e grupo 3, (G3) obesos IMC de 30 a 34,9 kg 

m2 de superfície corporal e que não apresentassem qualquer problema físico temporário 

ou permanente que impedisse a avaliação pela antropometria  ou pelo DXA. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em seres humanos do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco sob o protocolo 

no 281/2004 de 24 de novembro de 2004. 

 

PROCEDIMENTOS 
 

As variáveis antropométricas utilizadas para o estudo foram, as dobras cutâneas 

do tronco como segue: Subescapular (Sub Esc), pinçada na diagonal na dobra natural do 

tecido imediatamente abaixo do ângulo inferior da escápula, a Axilar Média (AxM), 

pinçada entre a linha axilar média e uma linha imaginária transversal na altura da junção 

xifoesternal, a Abdominal Vertical (AbV), pinçada verticalmente ao eixo longitudinal 

do corpo a três centímetros da borda direita da cicatriz umbilical e a um cm no sentido 

inferior, a Supra Ilíaca (SI), pinçada obliquamente acima da crista ilíaca superior, na 

dobra natural da pele formando uma dobra obliqua com a linha axilar média, e o 

Perímetro abdominal (Pab), mensurado ao nível da cicatriz umbilical. Foi também 

realizada a avaliação da composição corporal total pelo DXA.  

Na obtenção das variáveis antropométricas os indivíduos estavam em jejum, 

descalços, usando apenas um short. Todas as dobras foram realizadas do lado direito do 

avaliado, repetidas três vezes, tendo sido utilizada a mediana dos valores encontrados. O 

valor da massa corporal (MC) foi obtido em balança marca Filizola de fabricação 

brasileira, com capacidade para 200 kg e precisão de 100 gramas. A altura foi medida 

na postura padrão com a cabeça orientada no plano de Frankfurt, em estadiômetro de 
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madeira, capacidade para 200 cm com escala de 1 cm. A medida foi registrada em 0,1 

cm, estando o indivíduo em apneia após inspiração profunda. O perímetro abdominal foi 

medido utilizando fita métrica não extensível marca GRAFCO, com 150 cm e precisão 

de 0,1 cm colocada ao nível da cicatriz umbilical, em plano horizontal considerando a 

face anterior e  a  posterior do avaliado, com o abdome relaxado após expiração. 

Para a medida das DC, foi utilizado o adipômetro de Lange (Beta Technology 

Incorporated Cambridge Maryland), com escala de 1,0 mm e precisão constante em 

todas as aberturas de 10g/mm2. As mensurações foram realizadas por um técnico em 

educação física utilizando a técnica original recomendada por Lohman (13).  

Para avaliação da composição corporal pelo DXA, os indivíduos usaram apenas 

short e camiseta. A máquina utilizada foi um Bone Densitometer Pencil-beam DPX 

LUNAR Radiation Madison, WI. USA, utilizando um software 3.65. Nos quinze 

indivíduos de peso normal o modo de escaneamento foi médio, nos indivíduos com 

sobrepeso quatorze foram escaneados no modo médio e um no lento e nos obesos dois 

foram escaneados no modo médio, e treze no modo lento de acordo com o protocolo de 

avaliação do DPX Lunar.  

Para certificação de validade do sistema, (Quality) um bloco de calibração foi 

escaneado diariamente pela manhã e um phantom foi escaneado semanalmente de 

acordo com o protocolo padrão do DPX Lunar. Todos os exames foram realizados pelo 

mesmo técnico em radiologia na Unidade de Densitometria Óssea do Recife, 

pertencente ao grupo Albuquerque do Ó, Recife -PE. 

 

ESTATÍSTICA 
 

Os procedimentos estatísticos foram realizados utilizando-se o programa estatístico 

SPSS para Windows versão 11.0 (SPSS Chicago Inc) (1). A normalidade dos dados foi 
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avaliada pelo teste de Schapiro-Wilk. A análise descritiva das variáveis foi apresentada 

por meio de média e desvio-padrão e erro padrão da média. A significância estatística 

foi determinada aplicando-se o teste de Scheffé e o teste t. As relações entre as variáveis 

estimadas pela antropometria e a medida pelo DXA foram analisadas por meio do 

coeficiente de correlação de Pearson e o modelo de regressão linear simples. 

 

RESULTADOS 

A análise descritiva permite verificar o comportamento dos dados, apresentando 

média, desvio padrão e o erro padrão da média das variáveis antropométricas do tronco 

dos   indivíduos nos três grupos de acordo com o IMC (tabela 1). Aplicando-se o teste 

de Scheffé observou-se que houve diferença estatisticamente significante entre todas as 

variáveis ao nível de 5,0%.  

Tabela 1: Comparação de Médias das Variáveis Antropométricas (DCTr e Pab) de homens adultos jovens segundo  o IMC, ESEF, 

Recife, 2004-2005. 

Variáveis              Categorias                                                        G1  x  G2               G1  x  G3                      G2  x  G3 
                              do IMC   X         S±   

XSt .
2

α±                  p                                    p                                    p 

                                     n 15 
 

G1 13,83 4,01 1,03 
G2 20,97 4,81 1,24 

Sub Esc (mm) 

G3 34,13 9,40 2,42 

0,017* <0,001* <0,001* 

G1 10,27 3,97 1,02 
G2 22,80 5,25 1,35 

AxM (mm) 

G3 31,16 7,85 2,02 

<0,001* <0,001* 0,002* 

G1 20,40 8,78 2,26 
G2 34,87 6,62 1,70 

AbV (mm) 

G3 46,57 11,45 2,95 

<0,00* <0,001* 0,005* 

G1 14,40 6,39 1,64 
G2 28,16 7,63 1,96 

SI (mm) 

G3 39,20 12,81 3,30 

0,001* <0,001* 0,010* 

G1 82,52 4,76 1,22 
G2 94,49 4,02 1,03 

Pab (cm) 

G3 107,83 6,65 1,71 

<0,001* <0,001* <0,001* 

(*) – Diferença significante ao nível de 5,0% 
p –Teste de Scheffé 
Sub Esc- Subescapular, AxM, axilar média, AbV, abdomonal vertical, SI, supra ilíaca, Pab, Peímetro abdominal. 

 
 
 
 
 

As Correlações entre a GTr, medida pelo DXA, e o somatório de dobras do 

tronco (SDCTr), foi significante no grupo geral (Gg) (r = 0.84), no G1 (r = 0.87) e no 

G2(r = 0.85), porém não no G3 (0,13) . Resultados semelhantes foram encontrados 

quando cada dobra per si foi correlacionada com a GTr, medida pelo DXA (tabela 2) 
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Tabela 2. Coeficiente de correlação entre a GTr estimada pela 
antropometria e a medida pela DXA, em homens adultos jovens, 
ESEF, Recife 2004-2005 

 
 

Variáveis 
Dobras cutâneas (mm) 
n = 45 

GTr-DXA  
r 

Sub Esc 0,75** 

AxM 0,85** 

AbV 0,79** 

SI 0,78** 

 
(**) = Valor de significância ao nível de 1% 
SubEsc – Subescapular; AxM – Axilar média; AbV – Abdominal Vertical; SI – Supra-ilíaca. 

 
 

 
O Pab ao ser correlacionado com a GTr medida pelo DXA, constatou-se forte 

correlação no Gg (r = 0.94),  no G1(r = 0,90), no G3 (r = 0.86), e moderada no G2 (r = 

0.72). O modelo de regressão linear desenvolvido (figura 1) estima a quantidade de 

gordura em gramas utilizando o perímetro abdominal como discriminante, onde: 

Modelo de Regressão Linear Simples: 
 

iii xY εββ ++= 10  , onde: 
 

=iy  variável dependente 

=10 ββ e  são os parâmetros da regressão 

=ix  variável independente 

=iε  é o erro da regressão com i  variando de 1, 2, 3, ..., I. 
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Figura 1: Relação entre a GTr medida pelo DXA e a estimada em função do Pab em 
homens adultos jovens. 
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Fig. 2 - Análise de Resíduo 

 

A análise do resíduo (Figura 2) demonstrou que o modelo estatístico adotado foi 

adequado porque foram encontrados apenas dois “outiliers” que correspondem ao 

permitido, ou seja, a 5 % do total da amostra. 
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As quantidades médias de GTr medida pela DXA e a estimada pela equação de 

regressão, estão representadas na tabela 3. O teste t não detectou diferença significante 

entre os valores obtidos pelo DXA e os estimados pela equação, para os três grupos.    

Tabela 3: Valores Médios da quantidade de GTr  medida pelo DXA e estimada pela equação, em homens adultos jovens 
                  ESEF, Recife, 2004-2005   
_____________________________________________________________________________________________ 
            Valor DXA g                                             Valor  Estimado g                                   t 
                   X            ±  S         xSt .

2
α±                   X               ±S           xSt .

2
α±     

___________________________________________________________________________________________ 
G1   6.645 2.611           674,21                  6..977        1.799          446,44                   0,339 
G2 12.150 2.302          594,55                    11..324        1.461          377,44                   0,068 
G3 15.681 2.651          684,72                    16.175         2.416          623,89                   0,180 

___________________________ __________________________________________________________________ 

 * Diferença significante entre os valores medidos e estimados. 
 

 
Considerando o G1 como grupo controle e utilizando o Score Z classificamos os 

indivíduos do estudo de acordo com o nível de risco à saúde. O G2 e o G3 estavam dois 

e três desvios padrão acima da média o que representa risco moderado e risco alto 

respectivamente.  

Aplicando o resultado da equação no Z-score como segue:  Z = Gtrest  −  X    /   ±  S  

é possível classificar em quantos desvios da média encontra-se o indivíduo, em relação 

a população avaliada. 

 

DISCUSSÃO  
 

As medidas de DC foram originalmente usadas para avaliar a percentagem de 

gordura corporal, mas, elas têm sido usadas também por muitas décadas para descrever 

o padrão de gordura subcutânea comparando a espessura de dobras cutâneas de 

diferentes regiões do corpo. (27). 

Alguns autores têm sugerido uma boa correlação entre as medidas de DC e a 

avaliação da composição corporal pelo o DXA em seus estudos (19,29). Neste trabalho 

hipotetizou-se que as medidas antropométricas (DCTr) isoladamente, o  (SDCTr) e o 
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(Pab) poderiam ser usados para  estimar a quantidade de gordura do tronco (GTr) em 

homens adultos jovens, em substituição a quantidade de GTr medida pelo DXA.  

Utilizou-se o DXA como um padrão de referência para a antropometria, porque 

ele pode ser considerado como um método confiável para mensuração da gordura 

corporal total e regional (11, 22,28). 

Os resultados do presente estudo mostraram que para cada categoria de IMC 

estudado um aumento do Pab foi associado. Observou-se também que o Pab foi em 

média  94,49 cm no G2 e 107,83 cm no G3 (tabela 1), o que representa risco aumentado 

e muito aumentado respectivamente, para o desenvolvimento de complicações clínicas 

decorrentes do excesso de peso (30). 

A estimativa pela antropometria, usando as quatro DCTr isoladamente e o 

SDCTr, apresentou forte correlação com GTr medida pelo  DXA  no  G1 e no G2,  

porem não no G3.(tabela 2) Talvez, este fato tenha ocorrido devido a uma maior 

variabilidade apresentada por estas variáveis neste grupo, tomando como referência o 

erro padrão da média (tabela 1).   

Dados da literatura indicam que em indivíduos obesos, as mensurações de 

dobras cutâneas são freqüentemente difíceis ou mesmo impossíveis de realizar e que 

têm pouca reprodutibilidade. Os locais de mensuração são usualmente difíceis de 

determinar e a amplitude do adipômetro às vezes não é suficiente para medir a dobra 

cutânea (27). 

Em relação à dobra cutânea AbV foi observada uma correlação não significante 

e negativa (Tabela 2). Esses achados corroboram com a literatura, que refere ser esta 

dobra a que possui maiores controvérsias entre os autores com relação à sua medida, à 

referência anatômica e a posição do adipômetro (8). 
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Estes resultados parecem sugerir que apesar do presente estudo ter sido 

criterioso em relação à padronização do protocolo de avaliação antropométrica, ao 

considerar a técnica original recomendada por Lohman (13), limitações para medir com 

precisão as dobras cutâneas nos indivíduos obesos como referidas na literatura (8,27), 

podem ter contribuído para os resultados encontrados.  

Entretanto, a mensuração do Pab é considerada um procedimento mais simples 

de realizar necessitando-se apenas de uma fita métrica não extensível, e parece permitir 

uma avaliação adequada da gordura centralizada em obesos, livre das limitações geradas 

pelo método de dobras cutâneas.  

O Pab ao ser correlacionado com a GTr medida pelo DXA, constatou-se  forte 

correlação (r = 0,94). Uma nova equação para predição da gordura do tronco foi então 

desenvolvida por meio de uma regressão linear simples, com um valor de R2
 = 88% 

(Figura 1). É importante ressaltar que utilizando a equação não foi observada diferença 

significante entre a quantidade de gordura do tronco, medida pelo DXA, e a estimada 

nos três grupos estudados (tabela 3). Esses achados parecem indicar a eficiência da 

referida equação para avaliar a GTr nesses indivíduos. 

A utilização do DXA como técnica, para avaliar a composição corporal é 

relativamente nova. Existem três tipos de sistema de DXA comumente em uso (Lunar, 

Hologic e Norland), sendo que eles apresentam diferenças na configuração do hardware, 

e software, e na metodologia de calibração, que se refletem na determinação dos valores 

de densidade óssea, e nos percentuais de tecidos moles, avaliados pelos três sistemas (6, 

21, 24,25).  

A precisão nas mensurações em todos os sistemas de DXA é melhor em homens 

jovens saudáveis do que em indivíduos obesos (20) e variam com a região sob 

investigação sendo menor no tronco comparado com as pernas (25). 
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A proporção de tecido ósseo (costelas, coluna vertebral e parte da pélvis) parece 

contribuir para a avaliação menos acurada da composição corporal pelo DXA nessa 

região (25). 

Entretanto, a acurácia nas mensurações da gordura do tronco usando o DPX 

Lunar não parece clara (17). Milliken et al. (16) e Snead et al. (23) encontraram 

resultados similares em seus estudos, os quais sugeriram que o DPX Lunar subestimava 

a gordura do tronco particularmente em obesos e idosos, havendo uma menor 

discrepância entre os resultados em indivíduos adultos jovens.  

Contudo, Mazess (15) sugeriu que as técnicas usadas por Miliken et al., (16) e 

Snead et al. (23) em seus estudos, as quais constavam da colocação de porções de 

toucinho ou de carne moída sobre o abdome ou as coxas dos indivíduos, eram 

impróprias, pois elas provocavam alterações não fisiológicas da composição corporal, as 

quais diferiam daquelas designadas para serem detectadas pelo software. As mudanças 

no percentual de gordura provocadas pelas referidas técnicas foram de 

aproximadamente 1%. Ele argumenta ainda que estas mudanças estão dentro do erro de 

mensuração relatado para o percentual de gordura quando o DXA é usado. 

A avaliação da CC pelo DXA pode também sofrer interferência de outros fatores 

como a velocidade de escaneamento e a calibração da máquina. 

Black et al. (3) estudaram a influência da velocidade do escaneamneto pelo DPX 

Lunar sobre a mensuração do tamanho da massa gorda, da massa magra, do conteúdo 

mineral ósseo e do peso corporal total em adultos com IMC entre 28,6 ± 5,6 kg/m2 .  

Os autores relataram que a velocidade do escaneamento foi escolhida de acordo 

com a altura do tronco, para obtenção de um resultado mais acurado. Eles usaram o 

diâmetro abdominal sagital como índice para a altura do tronco. O modo rápido foi 

recomendado para indivíduos com espessura do tronco de 15 a 22 cm o modo médio 
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para aqueles com espessura do tronco de 22 a 28 cm e o modo lento para aqueles com 

espessura do tronco maior que 28 cm. 

Com o aumento do diâmetro sagital ocorre também aumento da atenuação da 

radiação através do indivíduo, particularmente para a radiação de baixa energia usada 

pelo DPX Lunar. Portanto, a escolha do escaneamento de acordo com a altura do tronco 

parece compensar esta deficiência (3).  

Segundo os mesmos autores, mesmo após estratificação dos indivíduos de 

acordo com a altura sagital, diferenças significantes foram encontradas entre as 

mensurações realizadas por variadas velocidades de escaneamento. Eles relataram ainda 

que encontraram diferenças nesta mesma direção entre velocidades de escaneamento em 

diferentes valores de IMC. Diante desses achados eles recomendam o uso do modo 

lento como o preferível para pesquisas pela dificuldade de comparar resultados de 

modos de escaneamentos em diferentes estudos (3). 

No presente estudo a medida do diâmetro sagital não foi realizada. O modo de 

escaneamento escolhido foi o médio porem, de acordo com os dados de peso altura e 

idade e o programa de avaliação do PPX Lunar, um individuo do G2 e 13 do G3 foram 

avaliados no modo lento. 

Se o modo de escaneamento lento tivesse sido o escolhido como padrão para o 

estudo talvez tivéssemos alcançado uma forte correlação entre o Pab e a GTr no G2 e 

não uma correlação moderada (0,72), pois a avaliação na região do tronco pelo DXA 

poderia ter sido mais acurada. Ainda nesse respeito o G1 foi escaneado no modo médio 

e não no rápido o que pode também ter contribuído para a ótima correlação (0,90) 

encontrada nesse grupo.  

O procedimento de certificação de validade diária do sistema é outro fator que 

também pode influenciar na avaliação da CC pelo DXA. Nord (18) utilizou um phantom 
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corporal total, e demonstrou que o procedimento de certificação de qualidade diária no 

DPX Lunar recalibrou o sistema e permitiu uma adequada avaliação do percentual de 

gordura corporal, compensando inclusive mudanças de envelhecimento no scanner. 

No presente estudo o procedimento de calibração foi realizado de acordo com o 

protocolo padrão do DPX Lunar o que garantiu a certificação de qualidade do sistema 

antes das avaliações.  

Em resumo, os resultados deste estudo sugerem que o Pab e não as DCTr é útil 

em predizer a GTr por meio da equação oriunda do DXA, em homens obesos adultos 

jovens. Entretanto, não é possível generalizar a utilidade do DXA para medir a GTr 

nesses indivíduos em relação a antropometria, pois ambos os métodos estão sujeitos a 

limitações e interferências.  

Pesquisas adicionais com um maior número de indivíduos obesos e não obesos 

são requeridas para avaliar de uma forma mais abrangente a validade da antropometria e 

do DXA na predição da gordura do tronco. 

A avaliação acurada da quantidade de GTr é essencial porque tem sido 

observado que o excesso de tecido adiposo nesta região parece ser um fator 

independente para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e de vários outros 

distúrbios metabólicos, os quais poderão ser evitados, desde que o diagnóstico desse 

excesso seja realizado precocemente na infância ou o mais tardiamente no adulto jovem. 

 
Em resumo os resultados do presente estudo permitem deduzir que: 

 

Apesar da falta de correlação entre a mensuração das DCTr com a GTr 

medida pelo DXA em indivíduos obesos, observou-se que no geral as duas 

técnicas produziram resultados similares na avaliação da gordura nessa 

região. 
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Consideradas as limitações para obtenção de medidas precisas de DC para 

avaliar a gordura corporal em particular a da parte superior do corpo em 

indivíduos obesos, a medida do Pab aplicada a equação oriunda do DXA 

poderia ser uma indicação para determinação da gordura centralizada, em 

homens adultos jovens. 

GTr = Y= - 23015,9 + 363.443 X. 

 

A utilização dessa equação poderá tornar-se um simples e importante recurso 

para o diagnóstico de obesidade centralizada, dispensando técnicas onerosas 

e sofisticadas. 

 
Por tratar-se de um estudo clínico será necessário validar essa equação com 

maior casuística de modo que sua aplicação possa ser extrapolada para o 

âmbito epidemiológico.  
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PERSPECTIVAS 

 
Confirmada a nossa Hipótese, os resultados dessa pesquisa somam-se aos dos 

estudos existentes, na medida que permitem avaliar o risco à saúde utilizando o 

perímetro abdominal, aplicado a uma equação de predição da gordura centralizada em 

homens adultos jovens. 

 
Diante da atual epidemia mundial de obesidade e do reconhecido impacto da 

distribuição central de gordura para a morbidade e mortalidade das populações, 

especialmente em decorrência de eventos cardiovasculares, o acesso a métodos práticos, 

eficazes e de baixo custo para a identificação precoce de indivíduos com alto risco para 

a saúde, minimizando o impacto da obesidade central e suas complicações 

principalmente em idade jovem, é de suma importância no âmbito de saúde pública. 
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