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ANÁLISE DA FIDEDIGNIDADE DAS MENSURAÇÕES DE IMC E 

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL NA PREDIÇÃO DO DIABETES 

Resumo 

Este trabalho irá apresentar uma análise sobre dois dos mais utilizados 

índices antropométricos para a verificação do risco apresentado em estudos 

epidemiológicos. Apesar de simples e sem a necessidade de utilização de 

equipamentos com alta tecnologia, o IMC (índice de massa corporal), a CA 

(circunferência abdominal) são amplamente utilizados e reconhecidos como 

indicadores capazes de fornecer informações sobre a distribuição de massa 

corporal de um indivíduo, enquadrando-o ainda, a partir de uma tabela, para 

cada um dos casos, em determinados grupos específicos de risco. Na análise 

em questão, o objetivo é identificar se, quando tais mensurações apontam 

risco, quais delas podem aproximar indicações sobre o diabetes, ou seja, tendo 

em vista que o IMC e a CA qualificam o indivíduo como elemento num grupo de 

risco ou não, após o enquadramento deste, aferir-se-á o diabetes com o 

objetivo de verificar em qual índice houve maior predição a tal patologia. 
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Abstract 

This paper presents an analysis of three of the most commonly used 

anthropometric indices to verify the nutritional status in epidemiological studies . 

Though simple and without the need to use high-tech equipment , BMI ( body 

mass index ) , AC (abdominal circumference) and DB ( skinfolds ) are widely 

used and recognized as indicators that provide information on distribution of 

body mass of an individual, the still framing from a table for each of the cases in 

specific high-risk groups . In the analysis in question , the goal is to identify 

which of the three measurements are more loyal when observed individuals 

with diabetes , ie considering that BMI, AC and DC 's qualify the individual as an 

element in a risk group or not , after framing of this , diabetes will measure up 

with the objective of verifying the index where there was a higher prediction 

such pathology . 

 



 
 
1. Introdução 

De acordo com o relatório “Estatísticas Mundiais de Saúde 2012”, divulgado 

pela Organização Mundial de Saúde em 16 de maio do mesmo ano, afirma-se 

que a obesidade é a causa de morte de 2,8 milhões de pessoas por ano, e que 

no período de 1980 a 2008, os casos de obesidade duplicaram em todas as 

regiões do planeta.  

Para Varella & Jardim (2011), a obesidade é uma das grandes responsáveis 

pelo aumento do risco de se desenvolver o diabetes, considerada uma das 10 

maiores ameaças à integridade da saúde no mundo e uma das 5 principais nos 

países industrializados. Afirmam ainda que o aumento da gordura no corpo 

gera dificuldades para o pâncreas produzir a quantidade de insulina necessária 

e diminui a eficiência de sua utilização pelas células. Esses mecanismos, de 

acordo com & Jardim (2011), levam ao diabetes, porque a insulina é o 

hormônio fundamental para retirar a glicose do sangue e transportá-la para o 

interior das células musculares, onde será convertida em energia, e a presença 

de quantidades altas de glicose na circulação provoca lesões nas paredes dos 

vasos sanguíneos e outras alterações nos tecidos, acarretando diversos 

problemas de saúde.  

Na análise de Souza & Kawahara (2005), os pacientes obesos apresentam 

risco aumentado de diabete, principalmente quando tal obesidade se 

intensifica, e no diagnóstico da obesidade existem inúmeros métodos capazes 

de estimar com precisão a quantidade total de gordura corpórea. No entanto, 

grande parte deles são de alta complexidade e tecnologia, tornando-se 

inviáveis, quando confrontados sobre uma população considerável de 

indivíduos. Soluções mais simples, e já reconhecidas por grande parte da 

comunidade internacional, tem sido utilizadas como forma de mensuração para 

enquadramento de indivíduos em grupos de risco. Assim como explica Ricardo 

e Araújo 2002, o corpo humano apresenta medidas lineares, de área e de 

volume, e naturalmente, há uma tendência para uma proporcionalidade entre 

as medidas corporais no ser humano, variando com o gênero e com o seu grau 

de crescimento e desenvolvimento. A alometria, segundo Ricardo e Araújo 



2002, considera que a altura e o peso corporal refletem, respectivamente, 

medidas de natureza linear e de volume. 

 

Como exemplo, temos o IMC. De acordo com Souza & Kawahara (2005), 

em 1991, o NIH (National Institut of Health) propôs, em conferência nacional de 

consenso, um sistema de classificação baseado no índice de massa corporal 

(IMC: peso em Kg dividido pela altura ao quadrado). Indivíduos com IMC entre 

25,0 e 29,9 seriam aqueles com sobrepeso e com mais de 30, obesos. A 

obesidade se classificaria ainda em alto risco, ou classe I (IMC de 30-34,9), 

risco muito alto, ou classe II (IMC de 35-39,9) e risco extremo ou classe III (IMC 

40 ou mais). De acordo com Guimarães et al 2007, o índice de massa corporal 

(IMC) constitui o referencial para a classificação do status do peso, entre 

normal, sobrepeso e obesidade, enquanto a circunferência abdominal (CA) é o 

principal indicador de concentração abdominal de gordura. Nesta, segundo 

Peixoto et al (2005), a medida realizada com fita métrica, entre a crista ilíaca 

anterior superior e a última costela denota o acúmulo de gordura na cintura, 

sendo nível 1 correspondente aos valores entre 80,0 e 87,9, para mulheres, e 

entre 94,0 e 101,9 para homens; e nível 2 correspondendo a valores superiores 

a 88 para mulheres e superior a 102,0 para homens; aferições com resultados 

< 80,0 para mulheres e < 94,0 para homens são considerados adequados.  

 
 

IMC 

 

CA 

   

Classificação  Ideal * Risco 
Aumentado 

* Risco Muito 
Aumentado 

Menor do que 18,5 Abaixo do Peso Mulher <80 cm 80-88 cm >88 cm 

18,5 – 24,9 Peso Ideal Homem <94 cm 94-102 cm >102 cm 

25,0 – 29,9 Sobrepeso     

30,0 – 34,9 Obesidade Grau I     

35,0 – 39,9 Obesidade Grau II     

Maior ou igual a 40,0 Obesidade Mórbida     

* Doenças cardiovasculares e síndrome metabólica 
Tabela 1 – Classificação dos valores Associados ao IMC e CA 

 
 
 



2. Objetivo Geral 

Analisar se as medidas antropométricas conseguem estabelecer uma 

relação com as aferições relacionadas com o diabetes tipo II e entender se 

algumas delas são mais precisas neste aspecto. 

 

3. Objetivo Específico  

Quais das medidas antropométrica IMC e CA são mais precisas, quando 

comparadas, para a predição do diabetes. 

 

4. Método  

Para o desenvolvimento deste trabalho serão coletados dados de indivíduos 

com idade mínima de 18 e máxima de 30 anos, de ambos os sexos, numa 

população de estudantes universitários do curso de educação física. O grupo 

foi escolhido com o objetivo de averiguar sua predisposição para o diabetes e a 

ocorrência de obesidade. O tamanho da amostra serácom 68 indivíduos, 

aparentemente saudáveis, que não apresentam nenhum tipo sabido de 

patologia relacionada ao diabetes e que não tenha apresentado, nos últimos 5 

(cinco) anos, acompanhamento médico em virtude da doença em questão.  

As medidas antropométricas (IMC e CA) serão tomadas como referência, 

tendo em vista sua popularidade, em virtude da fácil aferição e baixo custo sem 

a necessidade de aquisição de equipamentos caros e evasivos. Para a aferição 

do IMC e CA foi utilizado balança e fita métrica. Para A aferição do diabetes 

será com instrumento apropriado e uso de agulhas devidamente descartáveis. 

Dos dados coletados, após o lançamento em planilhas, serão calculados os 

índices de IMC e CA, efetuados seus desvios padrões e feitas as análises 

necessárias, verificando-se o percentual de indivíduos enquadrados como 

grupo de risco, em virtude de seu grau de obesidade, para cada um dos índices 

citados e a relação destes com seu respectivo valor de diabetes. 

As análises serão estabelecidas de forma separada para os sexos, no que 

se refere aos valores de CA, tendo em vista a diferença entre os intervalos 

associados ao grupo de risco. Para o IMC será mantido o agrupamento total 

dos indivíduos dentro de um mesmo conjunto. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Prezado(a) Senhor(a): 

Gostaríamos de convidá-lo(a) a participar da pesquisa ”ANÁLISE DA 
FIDEDIGNIDADE DAS MENSURAÇÕES DE IMC, CIRCUNFERÊNCI A 
ABDOMINAL E DOBRAS CUTÂNEAS NA PREDIÇÃO DO DIABETES ” , 
realizada nas dependências da Anhanguera Educacional, situada na Av. 
industrial 3330, Bairro Campestre, Santo André. 

 
O objetivo da pesquisa será identificar se existe, dentre as aferições 

realizadas, um índice que se enquadre como melhor preditor nas questões de 
risco para a verificação do diabetes. 
 

Sua participação se dá pelo fornecimento das medidas de peso, altura, 
circunferência abdominal, valores das dobras cutâneas do tríceps, região 
supra-ilíaca e coxa. 
 

Sua participação será totalmente voluntária, podendo você recusar-se a 
participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete 
qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa, ainda solicitando a retirada dos 
dados, caso estes já tenham sido aferidos. 

 
Informamos ainda que os dados serão utilizados somente para os fins 

desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, 
de modo a preservar a sua identidade. 

 
Em momento algum desta pesquisa, os dados serão associados a 

nomes ou documentos correlatos dos indivíduos participantes, sendo somente 
tratados aqueles referentes aos valores aferidos no que se refere ás medidas 
supracitadas. 
 

Informamos que não haverá nenhum tipo de remuneração pela 
participação, quando consentida.  

 
Os responsáveis por esta pesquisa são: Jadelson Ferreira da Silva, 

aluno, graduando do curso de Educação Física desta instituição de ensino, 
tendo como orientador o Prof. Leonardo Pimenta e co-orientador o Prof. 
Gustavo Lázaro. 
 
 Procedimento: No dia da pesquisa você deve se apresentar ao local 
combinado, em jejum de aproximadamente 2 (duas) horas. 
 
   Santo André,  ____ de abril de 2014. 
               
Nome do Sujeito da Pesquisa: 
________________________________________ 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________ 
 


