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RESUMO

As avaliações antropométricas são de suma importância para avaliação da composição corporal dos indivíduos, dada a relação do aumento da 
gordura corporal com doenças cardiovasculares e desordens metabólicas. É essencial para uma avaliação nutricional adequada e fundamental 
para diagnóstico e tratamento clínico. Objetivo: Avaliar composição corporal e comparar técnicas de antropometria e bioimpedância dos militares 
do 18º Grupamento de Bombeiros Militar do Município de Cabo Frio – RJ. Metodologia: Os avaliadores foram previamente treinados para 
realização da avaliação antropométrica, minimizando assim, possíveis erros. A aferição do peso corporal (Kg) foi realizada com a balança de 
bioimpedância da marca Tanita (BC601®). A estatura (m) foi verificada com estadiômetro de parede (seca®). As dobras cutâneas (DC) bíciptal, 
tríciptal, subescapular e suprailíaca foram medidas com adipômetro (CESCORF®), com precisão de 0,1 mm, no lado direito do corpo. Três medidas 
foram realizadas e a média utilizada nas análises. O percentual de gordura corporal foi obtido pelo protocolo de Durnin e Womersley (1974) 
através do somatório das DC supracitadas. Quanto à avaliação da composição corporal por bioimpedância (BIA), os militares receberam 
informações prévias quanto ao preparo para a realização do exame, tais quais: abstinência do consumo de cafeína e álcool (24 horas), atividade 
física (12 horas) e jejum de pelo menos 4 horas. Indivíduos com marcapasso, gestantes e mulheres no período menstrual não foram avaliados. Os 
dados foram expressos como Md±DP e realizou-se o teste t não pareado como tratamento estatístico utilizando o software GraphPad Prism (5.04, 
GraphPad software, San Diego, CA). Resultados: O estudo foi realizado com 66 militares em sua maioria homens (94%) com idade 39,63±7,53 
anos. Constatou-se que 71,4% dos voluntários apresentaram excesso de peso, sendo 53,97% com sobrepeso segundo IMC. A BIA e a 
antropometria apresentaram cerca de 20,78±5,62 e 22,98±5,21% de gordura corporal, respectivamente. Os métodos avaliados mostraram uma 
diferença estatística (P<0,05) entre os valores obtidos, mostrando uma possível superestimação pelo método antropométrico. Conclusão: As 
diferentes metodologias são importantes para a avaliação da composição corporal na prática clínica e apesar das diferenças apontadas neste 
estudo, não as invalidam afinal, variáveis como o custo, necessidade de treinamento do avaliador e preparo do avaliado são importantes para a 
escolha do método. Contudo, ressaltamos que mais estudos são necessários para determinar qual das técnicas é a mais fidedigna na 
determinação da composição corporal em
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