
Arq Bras Cardiol
2002; 79: 61-9.

Ricardo e cols
Índice de massa corporal

6 16 16 16 16 1

Universidade Gama Filho e Clinimex - Clínica de Medicina do Exercício
Correspondência: Claudio Gil S. Araújo - Clínica de Medicina do Exercício - Rua
Siqueira Campos, 93/101 - 22031-070 - Rio de Janeiro, RJ - E-mail: cgaraujo@iis.com.br
Recebido para publicação em 15/3/01
Aceito para publicação em 8/8/01

Djalma Rabelo Ricardo, Claudio Gil Soares de Araújo

Rio de Janeiro, RJ

Índice de Massa Corporal: Um Questionamento Científico
Baseado em Evidências

Artigo Original

O corpo humano apresenta medidas lineares, de área e
de volume. Naturalmente, há uma tendência para uma pro-
porcionalidade entre as medidas corporais no ser humano,
variando com o gênero e com o seu grau de crescimento e
desenvolvimento 1. A alometria considera que a altura e o
peso corporal refletem, respectivamente, medidas de natu-
reza linear e de volume 2. Essas duas variáveis antropométri-
cas, cujas medidas são simples e fidedignas, têm sido classi-
camente utilizadas na caracterização morfológica do indiví-
duo. No século XIX, Quételet propôs uma estratégia de rela-
cionar matematicamente o peso e a altura do indivíduo. Essa
estratégia, que foi posteriormente denominada de índice de
massa corporal 3, segundo o MEDLINE, aparece em mais de
seis mil artigos desde 1994 e apresenta consistência cientí-
fica e epidemiológica. O índice de massa corporal possui
ainda faixas de normalidade para adultos que têm sido pre-
conizadas por diferentes autores e organismos internacio-
nais 4-7, permitindo identificar indivíduos com subnutrição,
excesso de peso e obesidade. Os valores de normalidade em
adolescentes, crianças e infantes são, todavia, distintos e
baseados em percentis 8-11.

Recentemente tem aumentado a prevalência de sobre-
peso e obesidade em todos os países do mundo, sendo que
nos Estados Unidos a proporção de adultos obesos prati-
camente dobrou, passando de 12,8 para 22,5%, respectiva-
mente, entre 1960-1962 e 1988-1994 12. No Brasil, segundo o
IBGE 13, o número de homens com obesidade passou de 4,5
para 7% entre os anos 1989 e 1997, demonstrando ser este
um problema não só dos países desenvolvidos como tam-
bém para os em desenvolvimento.

O excesso de peso já é, historicamente, associado a
doenças crônico-degenerativas, como a cardiopatia isquê-
mica 7,14-16, hipertensão arterial sistêmica 17,18, a dislipidemia 19,20,
a doença pulmonar obstrutiva crônica 21, a doença da vesícula
biliar 22, o diabetes mellitus 19, e a algumas formas de câncer 23-28.
Valores elevados do índice de massa corporal têm sido
associados a índices altos de morbimortalidade 7,15,29-32.

Embora, o índice de massa corporal seja amplamente
utilizado na clínica existem ainda inúmeras restrições teóri-
cas ao uso e às faixas de normalidade preconizadas. É possí-
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Objetivo - Criticar, objetivamente, o índice de massa
corporal e propor outras alternativas baseadas em evidên-
cias para relacionar peso corporal e altura que eliminem
ou reduzam as limitações do índice de massa corporal.

Métodos - Utilizamos dois bancos de dados para a
análise das relações de peso e altura: 1) crianças e adoles-
centes do Brasil, Estados Unidos e Suíça; 2) 538 estudan-
tes universitários. Foram realizadas simulações matemá-
ticas com dados de altura entre 115 e 190cm e de peso entre
25 e 105kg. Selecionamos três métodos de analise da relação
peso e altura: índice de massa corporal - peso (kg)/altura
(m2), recíproco do índice ponderal - altura (cm)/peso1/3(kg)
e ectomorfia. Utilizando a faixa de normalidade de 20 a
25kg/m2 para o índice de massa corporal na altura de refe-
rência de 170cm, foram identificadas as faixas correspon-
dentes de 41 a 44cm/kg1/3 para o recíproco do índice pon-
deral e de 1,45 a 3,60 para a ectomorfia.

Resultados - As simulações matemáticas demonstra-
ram uma forte associação entre os três métodos com con-
cordância absoluta em uma altura de 170cm, mas com ten-
dência à discrepância nas faixas de normalidade, já ob-
servada nos valores de 165 e 175cm, inviabilizando a con-
versibilidade direta entre esses índices. O recíproco do ín-
dice ponderal e a ectomorfia contemplaram com seus pon-
tos de corte uma faixa etária maior em crianças e adoles-
centes e uma faixa mais central e ampla em estudantes tan-
to no peso relatado (atual) quanto no desejado.

Conclusão - O recíproco do índice ponderal ou a ec-
tomorfia apresentam maior robustez e melhor lógica mate-
mática do que o índice de massa corporal e podem ser
aplicados, com os mesmos pontos de corte para normalida-
de, a partir dos cinco anos e meio de idade.

Palavras-chaves: índice de massa corporal, ectomorfia, re-
cíproco do índice ponderal
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vel que diferenças sexuais, étnicas e em padrões de ativida-
de física regular 33-36 e, conseqüentemente, do nível de adi-
posidade, contribuam para algumas das limitações do índice
de massa corporal. É possível inclusive, que o passar dos
anos, motivado por fatores biológicos ou até mesmo cultu-
rais, interfiram na consistência do índice de massa corporal.
Um exemplo disso pode ser visto nos dados antropométri-
cos de mulheres famosas, como em modelos femininos 37 ou
nas participantes de concursos de Miss América 38, que em-
bora possam ser socialmente consideradas como apropria-
das, observa-se uma alta prevalência de padrões correspon-
dentes à subnutrição clínica caso os critérios atuais do índi-
ce de massa corporal fossem aplicados.

Parece assim oportuno rever criticamente o uso do ín-
dice de massa corporal, especialmente em crianças e adoles-
centes, se possível propondo alternativas que aliem simpli-
cidade a uma maior coerência matemática e teórica.

O objetivo deste estudo foi comparar três métodos de
apresentação da relação peso e altura para crianças, adoles-
centes e adultos, verificando sua consistência, formulação
matemática e procurando identificar as respectivas faixas de
normalidade, discriminando de maneira satisfatória os indi-
víduos que se enquadram em um espectro de linearidade
considerada normal. Para tanto, o presente trabalho foi
constituído por três estudos independentes, destinados a
análise dos resultados obtidos a partir das relações de
peso/altura em distintas populações.

Métodos

Foram selecionados três procedimentos de análise da
relação peso e altura corporal: 1) o índice de massa corporal
no qual a relação peso/altura é definida, matematicamente,
pela equação – peso (kg)/altura2 (m); 2) o recíproco do índice
ponderal também conhecido como índice de Sheldon 39, cal-
culado pela equação – altura (cm)/peso1/3 (kg). De acordo
com o modelo alométrico esta relação possui uma melhor
fundamentação matemática, já que o peso é uma variável de
dimensões cúbicas e a altura uma variável de dimensões li-
neares 40; 3) a ectomorfia, terceiro componente do somatoti-
po, representando a linearidade relativa do indivíduo 41. Na
década de 60, a antropóloga Barbara Heath e o professor de
Educação Física John E Lindsay Carter propuseram 42, com
base em estudos prévios de Parnell, a técnica antropométri-
ca de determinação do somatotipo e mais importante, reco-
nheceram as limitações inerentes a escala numérica fechada,
originalmente proposta por Sheldon, e passaram a aceitar
uma escala aberta e sem limites em um sentido. Posterior-
mente, Araújo 43 destacou a inconsistência teórica da aber-
tura das escalas em apenas um sentido e demonstrou com
exemplos reais de indivíduos obesos suas limitações práti-
cas, especialmente no que se refere a ectomorfia. Sendo as-
sim, eventuais valores negativos obtidos pelas fórmulas
dos componentes passaram a ser aceitos e não mais arbitra-
riamente transformados em 0,1.

A escala de mensuração da ectomorfia é adimensional,

de natureza intervalar e contínua. Na prática a ectomorfia é
determinada a partir do recíproco do índice ponderal atra-
vés de uma equação linear - ectomorfia = 2,42 x ((altura (cm)/
2,54)/(peso (kg)/0,4536)1/3) – 28,58 – sendo importante ob-
servar que as referidas unidades foram convertidas para cm
e kg 2,40. Embora o recíproco do índice ponderal e a ectomor-
fia representem basicamente a mesma informação, a ecto-
morfia é mais freqüentemente usada e se constitui em um
dos componentes do somatotipo, técnica cineantropomé-
trica bastante utilizada, permitindo uma análise mais global
da composição corporal e da constituição física do indiví-
duo, quando analisada em conjunto com os outros dois
componentes, a endomorfia e a mesomorfia.

Os pontos de cortes foram divididos em três categori-
as para todos os métodos selecionados: abaixo do peso,
normal e excesso de peso (tab. I).

Para o índice de massa corporal os limites utilizados
foram aqueles preconizados pela IOTF 4. Embora a referida
instituição considere como abaixo do peso o índice de mas-
sa corporal menor que 18,5kg/m2, optamos por um ponto de
corte maior como referenciado por Wang e cols. 6, assumin-
do valores menores do que 20kg/m2 como correspondentes
à abaixo do peso, já que não existe um consenso acerca dos
pontos de corte inferiores entre as instituições e os especia-
listas da área. Para a definição de pontos de corte ou faixas
de normalidade para o recíproco do índice ponderal e a ecto-
morfia, foram utilizados os respectivos valores equivalentes
aos índices de massa corporal normais para uma altura de
170cm. Previamente, já havíamos realizado uma validação
em outra população dos referidos pontos de corte para o re-
cíproco do índice ponderal e a ectomorfia, verificando que o
poder de discriminação de ambos era semelhante ao pro-
posto originariamente para o índice de massa corporal 44.

Foram analisadas as relações de peso e altura de crian-
ças e adolescentes com idade entre dois e 12 anos de três
países: Brasil, Estados Unidos da América e Suíça, constitu-
indo o estudo 1. Os dados referentes ao Brasil foram retira-
dos do estudo transversal de Marcondes e cols. 45, no qual
foram avaliadas 9.258 crianças – 4.603 meninos e 4.655 meni-
nas - da cidade de Santo André (SP), pertencentes a uma
classe social considerada normal em relação às condições
de vida e do ponto de vista nutricional. Nessas tabelas, as

Tabela I – Pontos de corte para as relações de peso/altura

Método Pontos de corte

IMC (kg/m2) <20 – abaixo do peso
20 a 25 – normal

>25 – excesso de peso

RIP (cm/kg1/3) >44 – abaixo do peso
41 a 44 – normal

<41 – excesso de peso

ECTO (adimensional) >3,6 – abaixo do peso
1,45 a 3,6 – normal

<1,45 – excesso de peso

IMC- índice de massa corporal; RIP- recíproco do índice ponderal; ECTO-
ectomorfia
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crianças eram divididas em cinco colunas sendo a do meio
correspondente ao valor médio. Para uniformizar os três
bancos de dados, consideramos esse valor médio como e-
quivalente ao valor mediano, isso é, ao percentil 50.

Os valores de peso e altura referentes à amostra da po-
pulação do Estados Unidos foram coletados pelo National
Center Health Statistic (NCHS) 46 no período compreendi-
do entre 1963 e 1975, totalizando 20 mil dados, de ambos os
sexos, com idades entre dois e 18 anos. Por último, analisa-
mos os dados antropométricos correspondentes a região
noroeste da Suíça (Basel). Nesse estudo foram observados
entre 1956 e 1957, 4.300 dados, em proporções iguais para
cada sexo, com idades entre dois a 17 anos 46. Para efeito do
presente estudo, apenas os dados relativos à faixa etária
compreendida entre dois e 12 anos foram utilizados, minimi-
zando assim eventuais influências de processos de matura-
ção biológica em ritmos distintos.

Tabulados os dados, demarcamos os pontos de corte
propostos - abaixo do peso, normal e excesso de peso - para
cada método (índice de massa corporal, recíproco do índice
ponderal e ectomorfia). Se os métodos se aplicassem igual-
mente bem para a análise da relação peso/altura das crian-
ças e adolescentes dos dois sexos, para todas as idades te-
ríamos que os indivíduos com percentis 50 para peso e altura
estariam situados dentro das faixas de normalidade.

Para testar a consistência dos indicadores em predizer
a faixa de normalidade em adultos, formando o estudo 2, fize-
mos uma simulação matemática utilizando dados de altura
entre 115 e 190cm (a cada 5cm) e de peso entre 25 a 105kg (a
cada 2,5kg), obtendo dessa forma um total de 528 relações de
peso/altura para cada um dos três métodos. Em adendo, fo-
ram separados os dados para três alturas distintas - 145, 160
e 170cm – nas faixas de peso corporais entre 25 a 60, 40 a 85
e 45 a 90kg, respectivamente. A faixa de altura de 145cm foi
escolhida por representar, segundo Marcondes e cols.45,
um valor aproximado de um adolescente peripúbere brasi-
leiro. As demais alturas selecionadas 160 e 170cm repre-
sentam, respectivamente, uma mulher e um homem brasilei-
ro típicos 13. Foram também determinadas as regressões li-
neares entre índice de massa corporal e a ectomorfia para
as três alturas reportadas acima em pelo menos 10 pesos
corporais distintos.

Na composição do estudo 3, utilizamos dados de altu-
ra e peso atual e desejado de 538 estudantes da Universida-
de Gama Filho, sendo 331 mulheres e 207 homens 47, foram
calculadas as relações de peso e altura para os três métodos
selecionados. Posteriormente, demarcamos as faixas de
normalidade para os preditores das relações de peso e altu-
ra, conforme estudos anteriores.

Utilizou-se o percentil (1 a 99) para ordenar os indivíduos
do menos pesado para o mais pesado de acordo com os resulta-
dos das relações entre o peso corporal e a altura. Dessa forma,
pudemos verificar a robustez de cada método de acordo com o
número de postos contemplados com a faixa de normalidade.

Em uma análise subseqüente, testamos a validade dos
métodos em estimar a faixa de normalidade para o peso cor-
poral em função da altura e independente do sexo, compa-

rando as relações entre peso e altura relatadas pelos entre-
vistados utilizando o peso corporal desejado.

Neste estudo, em específico, foi feita a análise descriti-
va dos escores e para verificar o grau de associação entre
os indicadores, utilizamos o coeficiente de correlação linear
de Pearson.

Resultados

Estudo 1 - Na análise das relações de peso/altura em
crianças, verificou-se que nenhum dos métodos estudados –
índice de massa corporal, recíproco do índice ponderal e ec-
tomorfia – possuíam uma consistência satisfatória para iden-
tificar, com segurança, as faixas de normalidade em uma idade
compreendida entre dois e cinco anos e meio, nos três ban-
cos de dados analisados. Contudo, dessa idade até os 12
anos, o recíproco do índice ponderal e a ectomorfia identifica-
ram de modo praticamente correto, as crianças com percentis
50 para altura e peso nos dois sexos. Dessa forma, pode-se
ainda verificar que o índice de massa corporal não refletia para
nenhuma das idades nos dois sexos a linearidade relativa
nesta população, considerando o percentil 50 do peso e da
altura, como pode ser observado nas tabelas II e III, nas quais
a faixa de normalidade é representada em fundo acizentado.

Estudo 2 - As simulações matemáticas realizadas no
segundo estudo demonstraram que os três métodos utiliza-
dos na análise da relação de peso e altura são fortemente
associados entre si (r>0,97; p<0,001), especialmente, quan-
do são consideradas faixas limitadas de peso e altura com
coincidência absoluta em 170cm. Contudo, verifica-se uma
tendência à discrepância nas faixas de normalidade nos três
métodos, que já pode ser observada nos valores de 165 e
175cm (não apresentados na tabela), e que é mais exacerba-
da em valores extremos de altura como 145cm (tab. IV).

Embora exista uma forte associação entre os três méto-
dos de se relacionar o peso e a altura, os coeficientes das
regressões tendem a ser distintos, pois as equações predi-
toras divergem quanto à constante e o coeficiente de inter-
ceptação (coeficiente X) impedindo, desta forma, a conver-
sibilidade direta entre os métodos. Este fato pode ser obser-
vado nas simulações de altura – 145, 160 e 170cm - onde se
verificou que a equação linear de predição proposta para
uma determinada altura não poderia ser utilizada para uma
outra altura, como o apresentado na tabela V.

Poderíamos utilizar, como exemplo, para um indivíduo
com altura de 160cm e peso corporal de 50kg teríamos uma
ectomorfia de 3,21. Por outro lado, se usássemos a equa-
ção proposta para a altura de 170cm, incorreríamos em um
erro importante nesta predição, como exemplificado abaixo:
IMC = - 2,168. X + 28,3 (onde X = ECTO); IMC = - 2,168. 3,21
+ 28,3, onde índice de massa corporal (predito pela equação)
= 21,34kg/m2 e índice de massa corporal (real) = 19,53 kg/m2.

Estudo 3 - Os dois preditores da relação de peso/altura
apresentados neste trabalho contemplaram um número mai-
or de indivíduos dentro de uma faixa de normalidade pro-
posta para os referidos métodos, quando analisados o peso
e a altura relatados pelos universitários. Esse fenômeno pô-
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de ser melhor observado quando os resultados das relações
de peso e a altura foram transformados em percentis, onde o
recíproco do índice ponderal e a ectomorfia discriminaram
do percentil 30 ao 90 e do 20 ao 95, respectivamente, para
homens e mulheres, diferentemente do encontrado ao utili-
zarmos o índice de massa corporal no qual a faixa de normali-
dade cobriu apenas do percentil 5 ao 65 e do 30 ao 85, respec-
tivamente, para homens e mulheres universitários. Desta
forma, o recíproco do índice ponderal e a ectomorfia apre-

sentaram uma faixa mais central e mais ampla nos universi-
tários dos dois sexos do que o índice de massa corporal
(tabs. VI e VII).

Para um índice considerado ideal pelos estudantes
universitários, ou seja, o peso desejado (peso que o indiví-
duo gostaria de ter) com a altura relatada (atual), os dados
reforçam ainda mais a validade das medidas e das faixas de
normalidade do recíproco do índice ponderal e da ectomor-
fia em relação ao índice de massa corporal, cobrindo nova-

Tabela II – Percentil 50 do peso e da altura - meninos

Brasil Estados Unidos Suíça

Idade IMC RIP ECTO IMC RIP ECTO IMC RIP ECTO
(kg/m2) (cm/kg1/3) (kg/m2) (cm/kg1/3) (kg/m2) (cm/kg1/3)

2 17,2 37,0 -1,49 16,4 37,6 -1,08 16,4 37,6 -1,06
2,5 16,9 37,8 -0,93 16,5 37,9 -0,80 15,8 38,8 -0,17
3 16,5 38,6 -0,30 16,2 38,8 -0,17 15,7 39,4 0,26
3,5 16,4 39,1 0,05 16,0 39,6 0,40 15,7 39,9 0,66
4 16,3 39,6 0,39 15,8 40,3 0,90 15,6 40,5 1,06
4,5 16,3 40,0 0,68 15,6 40,9 1,37 16,5 39,8 0,52
5 16,3 40,3 0,94 15,5 41,4 1,75 16,5 40,2 0,85
5,5 16,1 41,0 1,44 15,4 41,9 2,09 15,6 41,8 2,00
6 16,2 41,3 1,65 15,3 42,3 2,38 15,5 42,2 2,33
6,5 16,3 41,6 1,85 15,4 42,6 2,63 15,5 42,6 2,59
7 16,4 41,8 2,05 15,4 42,9 2,82 15,5 42,9 2,84
7,5 16,4 42,1 2,27 15,5 43,1 2,98 15,5 43,2 3,06
8 16,4 42,5 2,52 15,7 43,3 3,09 15,4 43,6 3,34
8,5 16,7 42,5 2,54 15,9 43,4 3,18 15,5 43,9 3,55
9 16,6 42,9 2,82 16,1 43,5 3,24 15,5 44,2 3,75
9,5 16,8 43,0 2,87 16,4 43,5 3,27 15,5 44,4 3,93

10 17,0 43,0 2,91 16,6 43,6 3,31 15,9 44,4 3,89
10,5 17,2 43,0 2,91 16,9 43,6 3,34 16,5 44,0 3,61
11 17,6 42,9 2,83 17,2 43,7 3,40 17,2 43,6 3,36
11,5 18,2 42,7 2,66 17,5 43,8 3,45 17,8 43,3 3,12
12 18,7 42,5 2,55 17,8 43,9 3,52 18,3 43,2 3,02

Tabela III – Percentil 50 do peso e da altura – meninas

Brasil Estados Unidos Suíça

Idade IMC RIP ECTO RIP ECTO IMC RIP IMC ECTO
(kg/m2) (cm/kg1/3) (kg/m2) (cm/kg1/3) (kg/m2) (cm/kg1/3)

2 16,9 37,0 -1,46 15,7 38,1 -0,67 15,9 37,9 -0,84
2,5 16,5 38,1 -0,71 16,1 38,2 -0,58 15,8 38,6 -0,32
3 16,3 38,8 -0,18 15,9 39,0 -0,07 15,8 39,2 0,13
3,5 16,3 39,2 0,10 15,7 39,6 0,43 15,7 39,8 0,55
4 16,0 40,0 0,69 15,5 40,4 0,96 15,6 40,3 0,96
4,5 15,9 40,4 0,99 15,2 41,0 1,43 15,5 40,9 1,37
5 15,9 40,8 1,28 15,0 41,6 1,89 15,3 41,4 1,76
5,5 15,9 41,2 1,56 14,9 42,2 2,28 15,3 41,9 2,10
6 16,2 41,2 1,56 14,9 42,6 2,58 15,3 42,3 2,37
6,5 16,2 41,5 1,83 14,2 44,0 3,62 15,3 42,7 2,66
7 16,2 41,9 2,10 15,0 43,1 3,00 17,5 41,2 1,59
7,5 16,2 42,3 2,36 15,3 43,3 3,09 16,0 42,8 2,73
8 16,1 42,6 2,63 15,5 43,3 3,13 16,2 42,9 2,82
8,5 16,4 42,7 2,65 15,9 43,3 3,14 16,2 43,2 3,03
9 16,4 43,0 2,90 16,3 43,3 3,12 16,2 43,5 3,23
9,5 16,4 43,3 3,12 16,7 43,3 3,11 16,4 43,6 3,32

10 16,7 43,2 3,07 17,0 43,3 3,13 16,7 43,5 3,29
10,5 16,9 43,4 3,18 17,3 43,4 3,17 17,0 43,5 3,26
11 17,2 43,4 3,21 17,6 43,5 3,25 17,3 43,4 3,21
11,5 17,7 43,3 3,12 17,9 43,6 3,35 17,6 43,5 3,29
12 18,5 42,9 2,89 18,1 43,7 3,45 17,7 43,8 3,48
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mente uma faixa mais ampla e muito mais central da amostra.
Um outro fato interessante foi a assimetria apresentada pelo
IMCd, em homens e mulheres, onde o mesmo variou de pos-
tos mais baixos em homens para postos mais elevados em
mulheres. Esses resultados possibilitaram uma validação
cruzada dos indicadores aqui estudados, pois, os índices
desejados representam a linearidade que os universitários
gostariam de ter, ou seja, um peso ideal para uma determina-
da altura, neste caso o recíproco do índice ponderal e a ec-
tomorfia apresentaram um poder de discriminação maior que
o índice de massa corporal.

Tal como sugerido pela simulação matemática do estu-
do 2, a relação entre o índice de massa corporal com a ecto-
morfia e o recíproco do índice ponderal (r = -0,89; p<0,001), a
despeito de sua significância, possui coeficientes de correla-
ção menores, demonstrando, assim, que enquanto para a al-
tura fixa de 170cm ela é praticamente perfeita, com dados reais
em que a altura varia, há uma perda apreciável na associação.

Discussão

A obesidade na infância é um problema de saúde pú-
blica, que vem se tornando progressivamente mais impor-
tante nos últimos anos 8,9,29,48. Evidências sugerem que a
chance de uma criança e de um adolescente obeso tornar-
se um adulto obeso é em torno de 30% 49. Este, por sua vez,
é associado a doenças crônico-degenerativas, à morbidade

e à mortalidade 14,50. Entretanto, a estimativa da prevalência
da obesidade infantil através de um indicador seguro, con-
fiável, válido e utilizando critérios semelhantes aos de adul-
to, ainda não havia sido possível.

Muitos são os métodos utilizados para o diagnóstico
do excesso de peso e da obesidade, além das faixas de nor-
malidade e abaixo do peso nesta população. A medida da
dobra cutânea, principalmente a tricipital tem sido bastante
utilizada para estimar o excesso de peso e a obesidade, em
crianças e adolescentes 49,51 com uma elevada associação
com as medidas diretas de adiposidade, principalmente
entre 10 e 15 anos 52, contudo, sua aplicação é limitada,
pois, necessita de avaliadores altamente experientes, além
da reconhecida variabilidade tanto intra quanto inter-ava-
liadores dessas medidas 53. Outras medidas antropomé-
tricas são igualmente utilizadas, ressaltando: a circunfe-
rência, o peso relativo, o peso por idade, o somatotipo e,
finalmente, as relações de peso e altura, com destaque
para o índice de massa corporal.

Os resultados do estudo 1 corroboram a inviabilidade
da aplicação de critérios de normalidade para adultos do ín-
dice de massa corporal, como um indicador do excesso de
peso e da obesidade em crianças, já que o mesmo demons-
trou não refletir, em nenhum momento, a linearidade relativa
nesta população. Diferentemente, o recíproco do índice
ponderal e a ectomorfia, empregando faixas de normalidade
derivadas do índice de massa corporal para a altura padrão
de 170cm, foram capazes de identificar aqueles indivíduos
que se encontravam em um espectro de linearidade consi-
derada normal (percentil 50 do peso e da altura), independen-
temente do sexo, entre os 5,5 e 12 anos de idade em três ban-
cos de dados provenientes de diferentes regiões do plane-
ta. A única exceção a essa regra foi observada em uma úni-
ca idade no banco de dados de crianças suíças, provavel-
mente associado à influência do estirão da puberdade pre-
coce em parte da amostra ou a alguma outra característica

Tabela IV - Simulações matemáticas das relações de peso/altura

Altura = 145cm* Altura = 160cm* Altura = 170cm*

Peso IMC ECTO Peso IMC ECTO Peso IMC ECTO
(kg) (kg/m2) (kg) (kg/m2) (kg) (kg/m2)

25 11,9 7,72 40 15,6 5,67 45 15,6 6,41
27,5 13,1 6,59 42,5 16,6 4,98 47,5 16,4 5,78
30 14,3 5,58 45 17,6 4,35 50 17,3 5,20
32,5 15,5 4,68 47,5 18,6 3,76 52,5 18,2 4,66
35 16,6 3,87 50 19,5 3,21 55 19,0 4,14
37,5 17,8 3,13 52,5 20,5 2,70 57,5 19,9 3,66
40 19,0 2,46 55 21,5 2,22 60 20,8 3,21
42,5 20,2 1,84 57,5 22,5 1,77 62,5 21,6 2,78
45 21,4 1,26 60 23,4 1,34 65 22,5 2,37
47,5 22,6 0,73 62,5 24,4 0,93 67,5 23,4 1,98
50 23,8 0,23 65 25,4 0,55 70 24,2 1,62
52,5 25,0 -0,23 67,5 26,4 0,19 72,5 25,1 1,27
55 26,2 -0,67 70 27,3 -0,16 75 26,0 0,93
57,5 27,3 -1,08 72,5 28,3 -0,49 77,5 26,8 0,61
60 28,5 -1,47 75 29,3 -0,81 80 27,7 0,30

* Essas três alturas representam respectivamente um adolescente peripúbere, uma mulher e um homem médio brasileiro13

Tabela V – Equações de predição

Alturas simuladas 145cm 160cm 170cm

Equação Y = -1,822. Y = -2,324. Y = -2,168.
X + 24,42 X + 27,36 X + 28,29

Y = IMC;  X = Valores de ECTO ou RIP
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amostral não identificada, demonstrando uma maior inde-
pendência desses preditores em relação as variáveis inter-
venientes que são inerentes às relações de peso e altura
como: a idade, a maturação sexual, a etnia, o dimorfismo se-
xual e a própria altura.

A altura possui uma relevante influência sobre a esti-
mativa da obesidade nestes indicadores 34,54,55, interferindo
de maneira contundente em seus resultados, principalmente
em crianças, nas quais permanecem em constante mudança
até a idade adulta, além de possuir uma estreita correlação
com o peso corporal 56. Fundamentado neste pressuposto,
um indicador válido e confiável e que reflita com segurança
o excesso de peso e a obesidade além de expressar uma li-
nearidade apropriada para uma criança, deveria possuir
uma elevada correlação com o peso corporal, mas associar-
se minimamente com a altura 57,58. Infelizmente, esta afirma-
ção não é verdadeira para o índice de massa corporal, pois,
segundo Garn e cols. 59, o índice de massa corporal demons-
trou possuir uma elevada relação com a altura em crianças
(r=0,30) para um número expressivo (n=40.000). Garn 60 rei-
tera a influência da altura sobre o índice de massa corporal e
ainda acrescenta que o divisor da equação (peso/altura2) foi
originariamente elevado ao quadrado, para tentar corrigir
este fato. Bellizzi e Dietz 34, relatam que apesar do índice de
massa corporal possuir uma elevada correlação com as me-
didas de densidade corporal, não é indicador perfeito para
crianças devido à sua associação com a altura. Assim, infe-
rimos que o índice de massa corporal somente deverá ser
utilizado com critérios próprios para essa faixa etária.

Uma outra questão importante seria em relação à fun-

damentação matemática do índice de massa corporal, origi-
nalmente proposta pelo astrônomo e matemático belga Lam-
ber Adolphe Jacques Quételet (1769-1874) 40, na qual o
peso (kg) é dividido pela altura ao quadrado. Segundo a alo-
metria, duas variáveis crescem em diferentes taxas entre si,
tanto em estrutura, quanto em função. Neste modelo, a mas-
sa possui uma proporção volumétrica e, portanto, deve ser
elevada ao cubo; já a altura possui uma dimensão linear, de-
vendo ser elevada ao expoente um 2,40. Tanto o recíproco do
índice ponderal quanto a ectomorfia respeitam esta relação
de dimensão, possuindo, desta forma, uma melhor lógica
matemática pela ótica do sistema biológico.

Assim, parece que o recíproco do índice ponderal e a
ectomorfia possuem uma melhor acurácia e uma maior ro-
bustez em identificar aqueles indivíduos que se enquadram
em um padrão normal de peso para uma determinada altura.
Isto é observado somente a partir dos cinco anos e meio, já
que nenhum dos métodos de relacionar peso e altura conse-
guiu refletir a linearidade apropriada na idade compreendida
entre dois e cinco anos e meio, o que provavelmente deve-
se a uma questão ligada a complexa desproporção relativa
do infante quando comparado ao adulto.

Um fato relevante a ser discutido, especificamente em
relação ao estudo 1, diz respeito aos pontos de corte propos-
tos para os diversos métodos de se estimar o estado nutricio-
nal de uma criança ou adolescente e que, ainda não possui um
consenso na comunidade científica internacional 9,51,34.
Recentemente, Cole e cols. 10 propuseram para crianças e
adolescentes um ponto de corte para o índice de massa cor-
poral em centiles, baseado nos pontos de corte utilizados em

Tabela VI – Relações de peso/altura – estudantes universitários – masculino

Percentil ECTO RIP IMC ECTOd* RIPd* IMCd*
(kg/cm1/3) (kg/m2) (kg/cm1/3) (kg/m2)

1 -2,31 35,9 18,2 -0,93 37,8 19,6
2 -0,28 38,7 19,0 -0,10 38,9 20,2
3 -0,20 38,8 19,8 0,52 39,8 20,3
5 0,00 39,0 20,2 0,80 40,1 20,8

10 0,76 40,1 21,0 1,30 40,8 21,8
15 0,93 40,3 21,3 1,46 41,0 22,2
20 1,11 40,6 22,1 1,59 41,2 22,6
25 1,39 40,9 22,5 1,69 41,4 22,8
30 1,57 41,2 22,8 1,86 41,6 23,1
35 1,69 41,3 23,3 1,97 41,7 23,2
40 1,83 41,5 23,5 2,02 41,8 23,4
45 1,96 41,7 23,7 2,13 42,0 23,5
50 2,05 41,8 24,1 2,22 42,1 23,7
55 2,15 42,0 24,4 2,29 42,2 23,9
60 2,32 42,2 24,6 2,34 42,2 24,1
65 2,48 42,4 24,8 2,42 42,4 24,2
70 2,62 42,6 25,2 2,51 42,5 24,6
75 2,92 43,0 25,6 2,69 42,7 24,8
80 3,04 43,2 26,0 2,91 43,0 25,0
85 3,29 43,5 26,7 3,05 43,2 25,5
90 3,60 44,0 27,8 3,29 43,5 26,0
95 4,24 44,8 29,3 3,60 44,0 26,8
97 4,51 45,2 30,2 3,78 44,2 27,3
98 4,56 45,3 31,1 3,80 44,2 28,3
99 4,67 45,4 35,1 4,28 44,9 32,4

* Estes índices representam o peso desejado pelos universitários e a altura relatada (atual), ou seja, a relação peso e altura objetivada pelos mesmos.
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adultos com idade de 18 anos (25 e 30kg/m2, respectivamen-
te, para excesso de peso e obesidade). Na maioria dos estu-
dos que considera o índice de massa corporal de crianças e
adolescentes, o percentil é a medida de dispersão mais utiliza-
da para ordenar os indivíduos, sendo utilizado o percentil >85
para identificar o excesso de peso e o percentil >95 para indi-
car obesidade 61,62. Contudo, esses pontos de cortes são ar-
bitrários 8, pois partem da premissa de que 5 e 15% da popu-
lação são, respectivamente, obesa e com excesso de peso,
sendo esse número, às vezes, não representativo do univer-
so amostral 52.

Não obstante, faz-se necessário traçar estratégias que
possam ser utilizadas para efeito de comparação entre os di-
versos bancos de dados existentes e que possam servir
como referencial para comparações entre a linearidade encon-
trada na criança e a apresentada pelos pais. Enquanto o ín-
dice de massa corporal parece não servir para essa finalidade,
o recíproco do índice ponderal e a ectomorfia permitem que, a
partir de cinco anos e meio, os mesmos pontos de corte de
adultos possam ser utilizados, independentemente do sexo.

Em adultos, observamos que os resultados do estudo
2 corroboram as preposições feitas por Lee e cols. 58 que rela-
tam que as relações de peso e altura correlacionam-se forte-
mente com a altura em valores abaixo de 150 e acima de
190cm, interferindo de maneira relevante nos resultados
destes indicadores, ainda que o recíproco do índice ponde-
ral e a ectomorfia não tenham sido analisados por esses au-
tores. Isto comprova a discrepância encontrada nos coefici-
entes de interceptação e na constante das equações linea-
res, quando os três métodos se afastaram de 170cm.

Os resultados apresentados no estudo 3 demonstra-
ram que o recíproco do índice ponderal e a ectomorfia pos-
suem uma maior robustez em relação ao índice de massa cor-
poral, em estudantes universitários, pois discriminaram
uma gama maior de indivíduos com peso normal, em relação
a uma dada altura, tanto para o peso/altura relatado, quanto
para o desejado. Os pontos de corte utilizados propostos
para o índice de massa corporal devem ser revistos para uma
população de adultos, pois, como observado no banco de
dados analisado, esse método indica que 35% dos estu-
dantes universitários masculinos possuem excesso de peso
e assim teriam riscos aumentados de morbidade e mortalida-
de, o que parece não ocorrer, segundo o IBGE 13, o Brasil
possui 22% de homens com sobrepeso, em um espectro
mais amplo de idade e condições sócio-econômicas.

As limitações do índice de massa corporal como ins-
trumento de identificação do excesso de peso e da obesida-
de em crianças, adolescentes, adultos e idosos são ampla-
mente documentadas.  O quadro I apresenta, de forma su-
cinta, alguns fatores relevantes que interferem na validade
do índice de massa corporal.

Desta forma, o presente trabalho corrobora com algu-
mas das críticas apresentadas anteriormente, em relação ao
índice de massa corporal, e propõe outras estratégias para
avaliar a linearidade relativa e o estado nutricional em distin-
tas fases da vida. O recíproco do índice ponderal e a ecto-
morfia também possuem limitações inerentes aos índices
que relacionam o peso e a altura, todavia, demonstraram
uma maior robustez, uma melhor fundamentação matemáti-

Tabela VII – Relações de peso/altura – estudantes universitários – feminino

Percentil ECTO RIP IMC ECTOd* RIPd* IMCd*
(kg/cm1/3) (kg/m2) (kg/cm1/3) (kg/m2)

1 -1,10 37,5 17,4 0,92 40,3 17,6
2 -0,66 38,1 17,8 1,31 40,8 17,7
3 -0,36 38,5 17,9 1,41 41,0 17,9
5 0,23 39,4 18,2 1,60 41,2 18,3

10 0,73 40,0 18,8 1,84 41,5 18,7
15 1,28 40,8 19,1 2,21 42,1 19,0
20 1,46 41,0 19,3 2,27 42,1 19,2
25 1,82 41,5 19,6 2,48 42,4 19,3
30 2,02 41,8 20,1 2,67 42,7 19,5
35 2,09 41,9 20,3 2,81 42,9 19,7
40 2,27 42,1 20,5 2,83 42,9 19,9
45 2,42 42,3 20,8 3,00 43,1 20,0
50 2,62 42,6 21,1 3,18 43,4 20,2
55 2,81 42,9 21,5 3,19 43,4 20,3
60 2,99 43,1 21,7 3,21 43,4 20,5
65 3,13 43,3 22,1 3,38 43,7 20,7
70 3,26 43,5 22,5 3,47 43,8 20,9
75 3,40 43,7 22,7 3,59 43,9 21,1
80 3,57 43,9 23,3 3,77 44,2 21,5
85 3,76 44,2 24,1 3,85 44,3 21,9
90 3,97 44,5 25,2 4,14 44,7 22,3
95 4,34 45,0 26,7 4,37 45,0 23,1
97 4,59 45,3 27,8 4,72 45,5 23,4
98 4,83 45,6 29,0 4,80 45,6 23,9
99 5,10 46,0 31,4 5,25 46,2 24,5

* Estes índices representam o peso desejado pelos universitários e a altura relatada (atual), ou seja, a relação peso e altura objetivada pelos mesmos.
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Quadro I – Fatores que afetam a validade do índice de massa corporal

Fases da vida                                                 Limitações Autores

Infância e adolescência • Peso e altura crescem em proporções distintas ao longo da vida Sinclair et al 1

• Diferenças no crescimento quanto ao processo maturacional Daniels et al 63;
(ex. idade da menarca e momento do "peak height velocity") Michielutte et al 63

• Influência da altura Bellizzi et al 34

• Proporcionaliadade: relação tronco e membros inferiores Malina et al 57

• Idade, dimorfismo sexual, origem étnica e classe social Gallagher et al 33;
Bellizzi et al 34

Adultos • Correlação com a altura que, apesar de baixa, ainda é significativa Brambilla et al.54;
Garn et al 59

• Massa magra elevada Himes et al 61;

Deurenberg et al 64

• Proporcionalidade: relação tronco/pernas Garn 60

• Alta especificidade e uma baixa e variável sensibilidade Willett et al 7

Malina et al 57

• Não reflete a gordura corporal e muito menos sua distribuição Marshall et al 65

Idosos • Sarcopenia: perda da massa muscular é acompanhada pelo aumento da adiposidade Seidell et al 66

• Distribuição centrípeta da gordura Willtet et al 7;

ca, além de possuir pontos de corte mais adequados, permi-
tindo, desta forma, um maior controle sobre algumas das va-
riáveis intervenientes.

Concluindo, com base nos nossos dados, corrobo-
ramos as limitações do índice de massa corporal, não so-
mente por não refletirem a composição corporal, mas tam-
bém por possuírem limitações matemáticas intrínsecas,
que se tornam mais evidentes nas extremidades da escala
de altura. Dessa forma, ainda que amplamente difundido
na prática clínica e em estudos de características epide-
miológicas, o índice de massa corporal deve ser utilizado
com cautela, mesmo como instrumento de rastreamento
da obesidade e do excesso de peso, especialmente em
crianças e adolescentes, onde outros pontos de corte
são mandatórios.

O recíproco do índice ponderal e a ectomorfia apresen-
tam uma maior lógica matemática e uma maior consistência,

sofrendo, assim, uma menor influência de dados extremos
de altura, podendo serem aplicados a adultos e a crianças
com mais de cinco anos e meio dos dois sexos. Da mesma
maneira, os pontos de corte preconizados para faixas de
normalidade desses métodos são válidos para uma popula-
ção em idade universitária, especialmente quando conside-
rados os pesos corporais desejados e não os atuais relata-
dos, sugerindo uma aplicação clínica potencial consistente.

Finalmente, é possível que com as medidas simples de
altura e peso corporal e conseqüente utilização do recíproco
do índice ponderal ou da ectomorfia, esse último para aque-
les que trabalham com somatotipo, seja possível detectar
mais precocemente excesso de peso e obesidade infantil e
ainda melhor, relacionar os dados das crianças com os dos
seus pais, utilizando uma mesma e única faixa de normalida-
de. Estudos prospectivos neste sentido poderão confirmar
ou refutar a validade desta atraente proposta.
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