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RESUMO 

O peso é um dado antropométrico utilizado para o diagnóstico nutricional e para o cálculo das 

necessidades nutricionais do mesmo, assim como para a prescrição de medicamentos nas 

doses adequadas. Entretanto, tal medida é difícil de ser realizada em pacientes acamados e ou 

com deformidades físicas. Por esse motivo, há na literatura diversas equações sugeridas para 

estimativa de peso e estatura, as quais são baseadas em amostras de indivíduos adultos e 

idosos. O objetivo deste estudo é analisar a acurácia das fórmulas propostas pela literatura 

para estimativa de peso, comparando o valor estimado com o valor aferido em indivíduos 

adultos. Indivíduos adultos (19 a 59 anos) que apresentavam plena possibilidade de terem o 

peso corporal aferido de modo direto e que não possuíssem fatores que pudessem interferir 

nesta medida foram convidados a participar do estudo e aqueles interessados assinaram um 

termo de consentimento livre e esclarecido. Os participantes foram submetidos a aferição do 

peso e das medidas antropométricas constantes nas fórmulas propostas na literatura, incluindo 

a de Chumléa et al. (1985) e de Rabito et al. (2008). Adicionalmente, foi realizada a 

estimativa do peso destes indivíduos com base em tais fórmulas por meio do uso do software 

Excel
® 

2013. Para avaliar a acurácia das fórmulas aqui testadas foram utilizados os testes t de 

independência e Mann-Whitney, considerando a distribuição e a homogeneidade dos dados. O 

software Bioestat 5.3 foi empregado para a realização dos testes estatísticos. A probabilidade 

de significância considerada foi de 5% (p≤0,05) para as operações efetuadas. O estudo foi 

desenvolvido com 133 indivíduos adultos, de ambos os sexos (65% mulheres), com média de 

idade de 34,3 ± 10,6 anos.  O peso estimado pelas fórmulas de Chumléa foram 

estatisticamente semelhantes ao aferido, em ambos os sexos. Entretanto, as fórmulas de 

Rabito não apresentaram a mesma performance, subestimando-o, com exceção apenas entre 

os homens. Este cenário vislumbra a necessidade de novas de equações validadas para a 

finalidade de estimativa de peso em caso de indivíduos que possam ter esta medida aferida. 

Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Uso Animal da Universidade de Marília 

(CEUA) e aprovado sob parecer número 2.252.709. 

 

Palavras-chave: Adultos. Chumléa. Estimativa de peso. Rabito. 

 

INTRODUÇÃO 

Frequentemente a equipe multidisciplinar hospitalar questiona se o paciente teve perda 

ponderal a fim de saber se esse indivíduo está desnutrido ou em risco e, portanto, mais 

vulnerável à complicação (STRATTON; GREEN; ELIA, 2003; WAITZBERG; CORREIA, 

2003). Isso dá-se ao fato de que a identificação precoce da desnutrição permite o 

planejamento da terapia nutricional apropriada, que é capaz de prevenir, interromper ou 

reverter o estado nutricional comprometido e evitar complicações (JENSEN et al., 2010; 

WAITZBERG; CORREIA, 2003). 

O peso de pacientes é utilizado não somente para o diagnóstico nutricional e para o 

cálculo das necessidades nutricionais do mesmo, mas também para a prescrição de 

medicamentos nas doses adequadas (SANTOS; CAMARGO; PAULO, 2012).  

Entretanto, tal medida é difícil de ser realizada em pacientes acamados e ou com 

deformidades físicas. Por esse motivo, há na literatura diversas equações sugeridas para 
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estimativa de peso e estatura, as quais são baseadas em amostras de indivíduos adultos e 

idosos. 

 As fórmulas propostas na literatura científica para estimativa de peso estão 

apresentadas no quadro 1. 

Quadro 1 - Fórmulas propostas na literatura científica para estimativa de peso. 

CHUMLÉA; 

ROCHE; 

STEINBAUGH, 

(1985) 

Homens 

Peso (Kg) = [(0,98 x CP) + (1,16 x AJ) + (1,73 x CB) + (0,37 x DCSE)] - 

81,69 

 

Mulheres 

Peso (Kg) = [(1,27 x CP) + (0,87 x AJ) + (0,98 x CB) + (0,4 x DCSE)] - 

63,35 

 

Sendo: CP = Circunferência da panturrilha (cm) 

            AJ = Altura do joelho (cm) 

            CB = Circunferência do braço (cm) 

            DCSE = dobra cutânea subescapular (mm) 

RABITO et al. (2008) 

Homens e Mulheres 

Peso (Kg) = [(0,5759 x CB) + (0,5263 x CA) + (1,2452 x CP) – (4,8689 x 

S) – 32,9241  

 

Sendo: CB = Circunferência do braço (cm) 

 CA = Circunferência abdominal (cm) 

 CP = Circunferência da panturrilha (cm) 

              S = Sexo (1= homens, 2= mulheres) 

 

Dada a importância do peso no atendimento a pacientes hospitalizados ou não, 

depreende-se a necessidade da acurácia das fórmulas propostas para e estimativa deste 

indicador antropométrico. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é analisar a acurácia das fórmulas propostas pela literatura 

para estimativa de peso, comparando o valor estimado com o valor aferido em indivíduos 

adultos.  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa do tipo experimental em seres humanos, de desenho 

primário, observacional, transversal, quantitativo e analítico. 

Indivíduos adultos (19 a 59 anos) que apresentavam plena possibilidade de terem o 

peso corporal aferido de modo direto e que não possuíssem fatores que pudessem interferir 

nesta medida, como edema, desidratação, prótese, órtese, etc., foram convidados a participar 
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do estudo e aqueles interessados assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

após receberem informações detalhadas sobre a natureza da investigação. 

Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Uso Animal da Universidade de 

Marília (CEUA) e aprovado sob parecer número 2.252.709. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Os indivíduos que aceitaram participar da pesquisa foram então submetidos a aferição 

do peso e das medidas antropométricas constantes nas fórmulas propostas na literatura, 

incluindo a de Chumléa et al. (1985) e de Rabito et al. (2008). Todas as medidas 

antropométricas foram realizadas seguindo técnicas preconizadas por Lohman (1992) e ou 

Gibson (2005), e tomadas por pesquisador treinado para tal.  

O peso corporal foi aferido de modo direto por meio de balança digital do tipo 

plataforma, posicionada em superfície regular e firme, com capacidade máxima de 150 Kg. 

Para tal, o indivíduo se manteve descalço, com o mínimo de roupa possível e posicionado no 

centro do equipamento. Em seguida a balança era ligada e esperava-se a balança chegar ao 

zero, quando então o indivíduo era posicionado no centro da plataforma do equipamento, 

ereto, com os pés juntos e os braços estendidos ao longo do corpo, mantendo-se parado nessa 

posição. Após a estabilidade do valor do peso no visor do equipamento, esse era registrado. 

A circunferência do braço (CB) foi realizada com o paciente em pé e medida no braço 

não dominante. O braço do paciente foi flexionado em direção ao tórax, formando um ângulo 

de 90º. Foi localizado o ponto médio entre o acrômio e o olécrano e solicitou-se ao paciente 

que ficasse com o braço estendido ao longo do corpo com a palma da mão voltada para a 

coxa. Em seguida, contornou-se o braço com a fita métrica inextensível posicionada no ponto 

marcado de forma ajustada, evitando-se a compressão da pele ou folga.  

A circunferência abdominal (CA) foi mensurada com o paciente em pé, de forma 

ereta, olhando para frente e com os braços estendidos paralelamente ao corpo, com as palmas 

da mão voltadas para ele. O ponto de obtenção desta medida foi dois dedos acima da cicatriz 

umbilical, onde a fita métrica inextensível foi circundada, mantendo-a justa, sem comprimir 

os tecidos, sendo a leitura feita no momento da expiração.  

A circunferência da panturrilha (CP) foi aferida com o paciente sentado, com a perna 

esquerda formando um ângulo de 90º com o joelho. A mensuração foi realizada com a fita 

métrica inextensível circundando a maior porção da região da panturrilha, em posição 

perpendicular e sem comprimi-la. 
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A altura do joelho (AJ) foi medida na perna esquerda, com o paciente sentado, em 

posição supina, de maneira a formar um ângulo de 90º entre o joelho e a coxa e entre o pé e a 

perna. Em seguida, posicionou-se o estadiômetro infantil, com sua parte fixa na base do 

calcanhar e a móvel foi arrastada até o joelho na altura da patela, sendo a leitura realizada na 

parte interna do equipamento. 

A dobra cutânea subescapular (DCSE) foi aferida do lado direito, obliquamente em 

relação ao eixo longitudinal, seguindo a orientação dos arcos costais, a dois centímetros 

abaixo do ângulo inferior da escápula, utilizando de adipometro Lange
®
.  

Adicionalmente, foi realizada a estimativa do peso destes indivíduos com base nas 

fórmulas de Chumléa et al. (1985) e de Rabito et al. (2008) (Quadro 1). As fórmulas foram 

aplicadas com uso do software Excel
® 

2013 após a inserção dos valores das medidas 

antropométricas na planilha eletrônica. 

Os dados estão apresentados em tabelas de dados estatística descritiva. Para avaliar a 

acurácia das fórmulas aqui testadas foram utilizados os testes t de independência e Mann-

Whitney, considerando a distribuição e a homogeneidade dos dados. O software Bioestat 5.3 

foi empregado para a realização dos testes estatísticos. A probabilidade de significância 

considerada foi de 5% (p≤0,05) para as operações efetuadas. 

 

RESULTADOS 

O estudo foi desenvolvido com 133 indivíduos adultos, de ambos os sexos (65% 

mulheres), com média de idade de 34,3 ± 10,6 anos, sem diferença estatística entre os sexos 

nesta variável (p=0,2327).  

A tabela 1 demonstra a comparação entre o peso aferido e o estimado pelas fórmulas 

de Chumléa et al. (1985) e de Rabito et al. (2008), alvos neste estudo. Pode-se observar que o 

peso estimado pelas fórmulas de Chumléa (CHUMLÉA et al., 1985) foram estatisticamente 

semelhantes ao aferido, em ambos os sexos. Entretanto, as fórmulas de Rabito (Rabito et al., 

2008) não apresentaram a mesma performance, tendo o peso estimado por elas 

significativamente diferente do medido nas mulheres e no computo de todos os participantes, 

subestimando-o, com exceção apenas entre os homens. 
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Tabela 1 - Comparação entre peso aferido com o estimado por meio das fórmulas de Chumlea
1
 e 

Rabito
2
. Marília, SP, 2018. 

Peso em kg 

(média ± DP) 
Aferido (A) 

Estimado pela 

fórmula de 

Chumléa (B)
 

p-valor* 

A x B 

Estimado pela 

fórmula de 

Rabito (C)
 

p-valor* 

A x C 

Todos (n=133) 74,60 ± 16,06
a 

73,93 ± 15,28
a 

0,3642 70,56 ± 13,83
b 

0,0148**
 

Mulheres (n=86) 70,24 ± 13,61
a 

67,50 ± 11,69
a 

0,0794 60,60 ± 12,38
b 

0,0345
**

 

Homens (n=47) 82,59 ± 17,23
a 

85,72 ± 14,08
a 

0,1690 77,80 ± 13,53
a 

0,0688   

1-Chumléa et al. (1985). 2- Rabito et al. (2008). *Teste t de independência. DP= desvio-padrão. 

**significativamente diferente(p≤0,05). Letras sobrescritas iguais na mesma linha indicam ausência de 

diferença significativa entre o peso aferido e o estimado, enquanto letras diferentes acusam a 

diferença. 

 

Com objetivo ilustrativo, a Figura 1 apresenta os valores de média, mínimo e máximo 

dos pesos aferidos e estimados pelas fórmulas de Chumléa et al. (1985) e de Rabito et al. 

(2008), em todos os indivíduos participantes neste estudo e separados por sexo, deixando de 

forma mais visível a diferença apresentada na Tabela 1. 

 

Figura 1 – Valores de média, mínimo e máximo dos pesos aferido e estimados por meio das fórmulas 

de Chumlea
1
 e Rabito

2
. Marília, SP, 2018. 

  

 

Peso aferido (kg) 

Peso estimado por Chumléa1 (kg) 

Peso estimado por Rabito2 (kg) 

Todos Mulheres Homens  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, a análise da acurácia das equações preditivas de peso demonstrou 

adequação da fórmula de Chumléa et al. (1985) e subestimação pela de Rabito et al. (2008), 

com exceção apenas para os homens. 

Estudos comparando o peso aferido com o estimado por meio de fórmulas disponíveis 

na literatura foram realizados no Brasil e em outros países, sendo um menor número deles 

indicando boa aplicabilidade de tais equações para este fim (Leal et al., 2017) e prevalência 

daqueles que apontaram divergências (Souza et al., 2013; Salgado et al., 2017; Melo et al., 

2014; Barceló et al.; 2013, Osuna-Padilla et al., 2015). 

Este cenário vislumbra a necessidade de novas de equações validadas para a finalidade 

de estimativa de peso em caso de indivíduos que possam ter esta medida aferida. 
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