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Resumo  

 

O desporto adaptado é um desporto projetado ou especificamente praticado 

por atletas com deficiências. Nestes, a presença de alterações, fisiológicas e/ou 

físicas, podem comprometer a validade do método de avaliação da composição 

corporal (CC) comumente validados para a população sem deficiência. Dada a 

importância da avaliação e sequente monitorização da CC na implementação de 

estratégias nutricionais, assim como na validação/perceção da eficácia das 

mesmas, a presente revisão da literatura tem como objetivos: 1) enumerar as 

principais alterações da CC na paralisia cerebral (PC), na lesão da medula espinal 

(LME) e nos amputados, 2) discriminar os métodos para a medição do peso, da 

estatura, e aferir a validade do índice de massa corporal (IMC), 3) rever equações 

preditivas para a avaliação da CC (massa gorda (MG) e massa Muscular (MM)) 

com recurso a medidas antropométricas, em atletas de desporto adaptado.  

Dada a heterogeneidade da deficiência, há uma enorme dificuldade em 

uniformizar métodos de avaliação da estatura e da CC em atletas de desporto 

adaptado e portanto urge a necessidade de investigação, projeção e validação de 

equações preditivas para a avaliação das mesmas, com recurso a métodos 

antropométricos em atletas com deficiência, permitindo ao nutricionista uma 

avaliação eficaz, rápida, simples e económica, na ótica de um trabalho cada vez 

mais individualizado e objetivo. 

Palavras-chave: Paralisia cerebral, lesão da medula espinal, amputados, 

composição corporal, massa gorda. 
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Abstract 

 

Adapted sports are defined by some authors as a sport designed or 

practiced specifically by athletes with disabilities. Among these, the presence of 

changes, physiological and/or physical, may compromise the efficiency the body 

composition assessment (CC) method normally used on the non-disabled 

population. Given the importance of the evaluation and subsequent monitoring of 

the CC in the implementation of nutritional strategies, as well as in the validation / 

perception of their effectiveness, the present review has the following objectives: 

1) to enumerate the main alterations of CC in Cerebral Palsy (CP), spinal cord 

injury (LME) and amputees, 2) discriminate methods for measuring weight, height, 

and benchmark body mass index (BMI), 3) review predictive equations for CC 

assessment (fat mass (MG) and muscle mass (MM)) using anthropometric 

measures in adapted athletes. 

Given the heterogeneity of the deficiency, there is a great difficulty in 

standardizing methods for height and BC assessment in adapted athletes and, 

therefore, it is urgent to investigate, predict and validate predictive equations for 

the evaluation of WC, using anthropometric methods in athletes with disabilities, 

allowing the nutritionist a quick, simple and economic evaluation in the perspective 

of an increasingly individualized and objective work. 

 

Key Words: Cerebral palsy, spinal cord injury, amputees, body composition, fat 

mass 
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Introdução 

O desporto adaptado é definido por alguns autores como um "desporto 

projetado ou especificamente praticado por atletas com deficiências"(1). A sua 

origem remonta ao final da Segunda Guerra Mundial, quando o neurocirurgião 

britânico Dr. Ludwing Guttman começou a utilizar a prática desportiva como uma 

terapia de recuperação/reabilitação em veteranos e civis feridos em guerra(2). O 

conceito de desporto como modelo de reabilitação foi evoluindo ao longo dos 

tempos, dando progressivamente lugar ao desporto meramente recreativo e mais 

tarde ao desporto de competição, chegando inclusive ao nível paralímpico em 

1960(1-4). 

No desporto adaptado, a classificação dos atletas é determinada com base na 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, também 

conhecida como CIF, permitindo um nível de competição equitativo(5). A CIF faz 

uma divisão em dois tipos de deficiências/incapacidades, as incapacidades 

funcionais que se caracterizam por um comprometimento da função visual, 

intelectual e das funções neuro-musculo-esqueléticas (hipertonia, ataxia, atetose, 

perda de força muscular) e deficiências das estruturas anatómicas, determinadas 

pela perda de um ou mais membros, deficiência nos membros e baixa estatura(5, 

6). Com base na deficiência/incapacidade, o atleta pode ser agrupado em seis 

classes: paralisia cerebral, lesão da medula espinal, amputados, incapacidade 

visual, intelectual e les autres(6).  

É reconhecido que o sucesso desportivo destes atletas depende de 

características antropométricas, fisiológicas e psicológicas(5). Portanto, a perceção 
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e monitorização da composição corporal (CC) é essencial à implementação e 

avaliação da eficácia das estratégias nutricionais, facilitando o cálculo das 

necessidades energéticas e, consequentemente, a prescrição de um plano 

alimentar objetivo e personalizado, assim como das intervenções/alterações ao 

nível do treino, por forma a otimizar o rendimento do atleta (7, 8).  

Na população sem deficiência, a CC pode ser atualmente determinada através 

de vários métodos, nomeadamente absorciometria de raios X de dupla energia 

(DXA), bioimpedância elétrica (BIA), antropometria, métodos de 

hidrodensitometria e pletismografia por deslocamento de ar(9, 10). Na população 

com deficiência, a presença de alterações fisiológicas e/ou físicas inerentes, como 

atrofia muscular, atraso do desenvolvimento, alterações do estado de hidratação, 

baixa densidade mineral óssea (DMO), escolioses, contraturas, podem 

comprometer a validade do método de avaliação da CC utilizado, quando o 

mesmo é transposto da população sem deficiência(8, 11-15).  

Deste modo, a presente revisão tem como objetivos: 1) enumerar as principais 

alterações da CC inerentes a 3 classes de deficiência, nomeadamente, na 

paralisia cerebral (PC), na lesão da medula espinal (LME) e em amputados, dado 

que, nas restantes classes, a incapacidade/deficiência não compromete 

significativamente a CC e a sua determinação, 2) discriminar os métodos para a 

medição do peso, da estatura e aferir a validade do índice de massa corporal 

(IMC) e, 3) rever equações preditivas para a avaliação da composição corporal 

(massa gorda (MG) e massa muscular (MM)) com recurso a métodos 

antropométricos, em conformidade com a deficiência e em atletas de desporto 

adaptado.  



3 

 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizados os motores de 

busca Pubmed e Scopus no qual foram inseridos os seguintes termos: “adapted 

sport”, “body composition”, “antropometry”, “fat-mass”, “height”, “segmental 

mesurements”, “weight” combinados com os termos “cerebral palsy”, “spinal cord-

injured”, “amputees”, “athletes”, “wheelchair athletes”. Foram selecionados artigos 

até junho de 2018, cujo título e/ou resumo abordassem questões relacionadas 

com o presente tema em questão. Foram excluídos artigos referentes a recém-

nascidos. A bibliografia pertinente de artigos previamente selecionados também 

foi alvo de revisão.  

1. Contextualização da incapacidade e/alterações da composição corporal 

1.1.   Paralisia cerebral 

A PC pode ser caracterizada por alterações permanentes do crescimento e do 

desenvolvimento motor, decorrentes de uma lesão não progressiva a nível 

cerebral que ocorre durante o desenvolvimento fetal ou infantil, até aos cinco anos 

de idade(16). As consequências da lesão variam, dependendo do período em que 

ocorrem, da localização e gravidade da mesma, podendo conduzir a distúrbios da 

perceção, sensação, cognição e comunicação; podem ainda comprometer o 

controlo e a coordenação do tónus muscular, a capacidade de reflexo, a postura, 

o equilíbrio e/ou as funções cognitivas(17-20). Atendendo ao local ou locais 

afetados, a PC pode ser caracterizada como unilateral (monoplegia ou diplegia) 

ou bilateral (diplegia, triplegia ou tetraplegia)(18). As alterações motoras podem 

levar ao aparecimento de espasticidade, distonia, hipotonia, ataxia ou um quadro 

misto(21). Por forma a simplificar a compreensão da capacidade motora dos 
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indivíduos com PC, estes são classificados de acordo com o Gross Motor 

Function Classification Sistem (GMFCS), em 5 níveis de gravidade, no qual os 

níveis I e II dizem respeito a um comprometimento leve; o nível III a um 

comprometimento moderado, e os níveis IV e V a um comprometimento grave(16, 

18, 21, 22).  

A CC de indivíduos com PC tende a ser diferente dos seus pares com e sem 

deficiência(23-31). Alguns autores evidenciam maior prevalência para o excesso de 

peso, entre crianças com PC(23-25), assim como aumento da %MG(26-28), 

intermuscular e intramuscular(29, 30), predominantemente na zona abdominal(12), 

apesar do tema levantar ainda controvérsia entre autores(31). 

 Em adultos parece existir igualmente aumento da gordura intramuscular 

quando comparados com os seus pares sem PC(32). Adicionalmente, o uso de anti 

convulsivantes, a baixa ingestão de cálcio e baixo nível de vitamina D contribuem 

para a diminuição da taxa de crescimento óssea com consequente diminuição da 

estatura(26, 33) e da DMO(23, 34-37). Atrofias musculares, falta de mobilidade e o 

comprometimento do desenvolvimento motor contribuem para a diminuição da 

massa isenta de gordura (MIG) em crianças, adolescentes e adultos(23, 27, 28, 33, 38). 

Apesar das fibras musculares não serem uniformemente afetadas, de modo geral, 

verifica-se diminuição da massa muscular(18), com maior impacto nos membros 

inferiores, podendo os mesmos sofrer uma redução até 50%(32). 

Dada a heterogeneidade inerente à PC, o desenvolvimento e a CC variam 

consideravelmente entre indivíduos(33, 38). São frequentemente observadas 

diferenças no peso, na distribuição do tecido adiposo, na DMO, na MIG(14, 39-41) e 

na distribuição da água entre o meio intracelular e extracelular, estando esta 

aumentada no segundo compartimento(42).  
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Valores de MG, DMO e MIG podem ainda sofrer alterações significativas em 

conformidade com nível de GMFCS no qual os indivíduos estão enquadrados. 

Crianças com comprometimento motor moderado e grave apresentam, 

maioritariamente, baixo peso, menor MIG e menor DMO, assim como um 

aumento da gordura intramuscular e subcutânea, quando comparadas com 

crianças com comprometimento motor leve(26, 32, 43). Alterações motoras, como a 

presença de espasticidade podem ter um papel protetor na CC pelo que crianças 

com PC espástica não demonstram alterações significativas da MG, MM e 

MIG(44). A prática de atividade física ou de uma modalidade desportiva também 

pode promover o desenvolvimento de adaptações metabólicas que previnem o 

declínio físico habitualmente observado nos indivíduos com PC(45). A título de 

exemplo, em atletas paralímpicos com PC hemiplégica, apesar da MM continuar a 

ser significativamente menor no lado do corpo afetado, parecem não existir 

diferenças na DMO e na MG entre o lado afetado e o não afetado, contrariamente 

ao que se verifica na população sedentária(46). 

1.2. Lesão da medula espinal 

A LME pode resultar de uma lesão completa ou incompleta da medula, com 

consequente interrupção do movimento e/ou da função sensorial abaixo do nível 

da mesma, sendo que o comprometimento músculo-esquelético depende da 

localização e integridade da lesão(47). Em conformidade com o nível e a 

integridade da LME, esta pode ser classificada como tetraplégica e tetraparésica 

ou paraplégica e paraparésica(48).  
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Após a LME percecionam-se alterações significativas da CC nomeadamente 

aumento do peso(49), redução da MM, aumento da MG, do tecido adiposo visceral, 

da gordura intramuscular, assim como perda rápida da DMO em ambos os sexos, 

resultante da atrofia das regiões do corpo abaixo do nível da lesão(49-58). Além 

disso, alterações da CC podem ainda variar em conformidade com a integridade e 

o nível da lesão (51-55, 59-62). No que diz respeito à integridade da lesão, parece 

existir aumento significativo da MG assim como perda significativa da DMO nos 

membros inferiores, em indivíduos com LME completa, havendo maior 

preservação da MM e da DMO em indivíduos com LME incompleta(52, 54, 59, 60). No 

que concerne ao nível da lesão, em indivíduos paraplégicos, evidencia-se 

aumento da MM e diminuição da MG nos membros superiores, em ambos os 

sexos, quando comparados com grupos de referência sem deficiência enquanto 

que, em tetraplégicos parece haver aumento da MG e perda de MIG tanto nos 

membros superiores como na totalidade do corpo. (51, 53-55, 61, 62).  

Após lesão, alguns estudos demonstram ainda redução significativa da DMO 

nos membros inferiores e aumento da mesma nos membros superiores, em 

indivíduos em cadeira de rodas(54, 55, 61, 63, 64), diferenças que podem estar 

relacionadas, em parte, à biomecânica da locomoção(65, 66). Na sequência da 

estase ortostática, a distribuição da água corporal também pode estar alterada, 

com formação de edema nos membros inferiores, podendo comprometer a 

perceção de peso e da CC nesta população(15).  

A espasticidade, presente em alguns indivíduos, pode ter um papel protetor na 

perda de MM(47, 67), prevenindo o aumento da MG intramuscular(68, 69) e 

promovendo a manutenção da DMO(55, 70). Do mesmo modo, a prática de 

exercício físico previne a atrofia e retarda as alterações na CC, características da 
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LME, permitindo a preservação da MIG, da DMO e a manutenção e/ou diminuição 

da MG total(53, 71-78), com aumento da força muscular e da circunferência do 

braço(79).  

1.3. Amputados:  

Esta categoria contempla indivíduos com amputação unilateral ou bilateral, de 

um ou mais membros (superiores ou inferiores) ou de segmentos dos mesmos(80-

85). Após amputação, unilateral ou bilateral, e na sequência da atrofia muscular(80, 

81), a CC pode sofrer alterações consideráveis, a nível de peso, MM e MG(85). A 

amputação unilateral do membro superior pode conduzir a alterações na 

orientação da coluna, com deslocamento do tronco para o lado da amputação e 

consequente assimetria muscular entre ambos os lados(86). A amputação de um 

segmento do membro inferior está associada à diminuição significativa da MM e 

da DMO do membro afetado(87). Adicionalmente, parece haver aumento 

heterogéneo de peso após amputação no membro inferior, pelo que amputados 

transfemorais e transtibiais apresentam aumentos superiores de peso corporal 

quando comparados com indivíduos com uma amputação parcial do pé(82-85). 

Dada a atrofia muscular no membro amputado, estudos demonstram diminuição 

significativa da MIG, aumento da MG, aumento do tecido adiposo intermuscular 

no limite da região amputada(84, 88) e perda de DMO(89-92), com diferenças mais 

acentuadas em amputados transfemorais(88, 93). Porém, em alguns casos, a 

utilização de prótese com tempo superior a seis horas por dia reduz a perda da 

MIG e a diminuição da DMO(93).  



8  

Do mesmo modo, a prática de exercício físico tem um papel fulcral na melhoria 

da CC(94), com diminuição da atrofia muscular(88), da perda de DMO(88, 95) e 

diminuição significativa da %MG em atletas comparativamente com amputados 

sedentários(94). 

2. Peso, estatura (altura/comprimento/estatura estimada) e validade do IMC 

nas deficiências 

Em indivíduos com PC e LME, o peso pode ser avaliado com recurso a uma 

cadeira balança digital(10, 12, 96). Na presença de situações físicas e clínicas que 

impossibilitem a estabilidade do indivíduo na posição sentada, o mesmo pode ser 

pesado ao colo do cuidador, procedendo-se ao cálculo da diferença entre o peso 

total e o peso do cuidador. Em amputados, o peso pode ser aferido com recurso a 

uma balança digital se, apesar da amputação, os indivíduos conseguirem manter 

o equilíbrio ortostático, com ou sem a utilização de prótese. Quando o individuo é 

pesado com prótese, o peso da mesma deverá ser subtraído(97). Ainda assim, o 

peso observado é incorreto e portanto, apesar de ainda não existir uma fórmula 

validada, segundo Mozumdar et al(97), o peso ajustado pode ser calculado, de 

acordo com a seguinte equação: WtE = WtO / (1 - P), na qual WtE representa o 

peso corporal estimado, WtO o peso corporal observado e P a proporção do peso 

corporal amputado. Esta porção pode ser calculara através da pesagem da 

porção amputada (no momento da amputação) ou estimada através de equações, 

apresentadas na Tabela I, Anexo A(97). 

Sempre que possível, a estatura real deve ser avaliada através da medição da 

altura ou do comprimento, com recurso a um estadiómetro fixo à parede ou a um 

estadiómetro móvel, respetivamente(12). No entanto, a presença de escolioses, 

contraturas, espasmos musculares involuntários, deformidades ósseas, falta de 
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colaboração por parte do indivíduo ou outras condições, podem comprometer a 

obtenção da estatura real(10, 96). Por forma a estimar a estatura, vários autores(98-

111) têm vindo a testar a validade de medidas segmentares, como a altura do 

joelho, o comprimento da tíbia e do braço, por ordem de validade científica. Para 

indivíduos com comprometimento motor grave, ou após amputação unilateral e 

bilateral dos membros inferiores, alguns autores(103, 111) evidenciam ainda que a 

mesma pode ser estimada através da soma dos segmentos corporais, ou por 

intermédio de equações que atendem mais do que uma medida segmentar, 

respetivamente. Os estudos de referência e as respetivas equações são 

apresentados nas Tabelas II, III e IV, Anexo B.  

O IMC não permite atender às diferenças entre MM e MIG e, portanto, estudos 

indicam que a sua utilização sobrestima a gordura corporal em indivíduos com 

elevada massa muscular e subestima a gordura corporal em indivíduos com baixa 

MIG(98). Além disso, o IMC não deverá ser calculado com a altura estimada dado 

que o erro associado será ampliado ao quadrado(12). Portanto, o IMC não parece 

ser um método válido para aferir o estado nutricional em indivíduos com PC, LME 

e em amputados(27, 51, 96, 112-116).  

3. Avaliação da Composição Corporal  

Vários autores têm vindo a testar a validade de equações preditivas para a 

avaliação da CC, com recurso a pregas cutâneas, em indivíduos com PC, LME e 

em amputados (atletas e não atletas), representadas nas Tabelas V, VI, e VII, 

Anexo C. Na sequência, as equações mais importantes foram sumariadas na 

Tabela VIII, Anexo D. 
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3.1. Paralisia Cerebral 

Em crianças, a utilização de apenas uma medida de avaliação antropométrica 

como o IMC, a circunferência do braço, a prega cutânea tricipital ou a área gorda 

do braço parece não permitir prever com eficácia a %MG. Atendendo a esta 

hipótese, os autores(117) recomendam a equação de Slaughter com recurso às 

pregas cutâneas tricipital e subescapular. No entanto, esta perde validade 

científica, na sequência de estudos(13, 28, 118-120), que concluem que a mesma 

subestima a %MG na população com PC. Do mesmo modo, as equações de 

Durnin com recurso a quatro pregas cutâneas também subestimam a %MG(13, 118), 

apresentando melhor coeficiente de correlação nos estudos de Liu-LF(13). Para 

avaliação da CC e monitorização da mesma após aconselhamento alimentar em 

crianças com PC, parece ser mais apropriado recorrer à medição das pregas 

cutâneas sem consequente conversão em %MG(118). 

Em indivíduos adultos, a equação de Jackson-Pollock parece subestimar a 

%MG, além de que as pregas necessárias à equação podem ser difíceis de 

obter(14). Na sequência destes resultados, e com base nos dados recolhidos, os 

autores(14) formulam uma nova equação para aferir a %MG, considerando 84% da 

variação individual e com recurso à medição da prega bicipital, ao peso e ao sexo, 

(Tabela V, Anexo C). 

Gurka et al(119), propõem uma modificação à equação de Slaughter, para o 

cálculo da %MG, com correção para o género, raça, peso, idade (pré, durante e 

pós puberdade) e nível de GMFCS (Tabela VIII, Anexo D). Na tentativa de validar 

esta fórmula, em estudos posteriores(11, 28), parece não existir diferenças 

estatisticamente significativas na %MG quando comparada com os resultados 

reportados pelo método de referência. No entanto, Rieken et al(121), evidenciaram 
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resultados controversos no que diz respeito à validade da mesma, o que os levou 

a criarem e testarem uma nova fórmula, com recurso à soma de 4 pregas 

cutâneas mas sem resultados promissores (Tabela V, Anexo C).  

Na falta de equações válidas e específicas para atletas de desporto adaptado 

com PC, e apesar da controvérsia, a melhor equação até à data parece ser a de 

Gurca et al(119), especifica para a população com PC (não atlética) ou, na 

possibilidade de se obter as pregas cutâneas, atender às alterações das mesmas 

entre avaliações sucessivas, sem a respetiva conversão em %MG, permitindo 

deste modo uma avaliação da distribuição da MG ao longo do corpo.  

3.2. Lesão da Medula Espinal 

 Em adultos tetraplégicos, segundo Spungen et al(122), das várias equações 

avaliadas, a equação de Steinkamp et al, parece ser a mais viável para a 

estimativa da %MG, quando comparadas com a média das médias, dos 

resultados das equações utilizadas, sendo que as restantes apresentam 

diferenças estatisticamente significativas para a %MG. No que diz respeito à 

equação de Durnin and Womersley, Maggioni et al(63), demonstram que a 

utilização da mesma tende a subestimar significativamente a %MG em 

paraplégicos sedentários, sendo que a subestimação aumenta com o aumento da 

%MG, quando comparada com os resultados reportados através da DXA. Por 

outro lado, Desport et al(123), tendo como referência o método de água duplamente 

marcada, alegam não existirem diferenças estatisticamente significativas para a 

%MG, com recurso à mesma equação preditiva.  
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Em adultos com LME completa (paraplégicos e tetraplégicos), segundo 

Georgey et al124), as equações preditivas para a MIG total e local (tronco e 

pernas), que utilizam apenas o peso corporal do individuo, parecem demonstrar 

resultados válidos quando utilizadas para prever a MIG total e do tronco. Contudo, 

os mesmos resultados não se verificam noutro estudo mais recente(124).  

Em atletas com LME, as equações de Jackson and Pollock para homens e de 

Jackson, Pollock and Ward para mulheres, com recurso a 7 e a 3 pregas 

cutâneas (exclusivamente da parte superior do corpo e atendendo os membros 

inferiores), subestimam a %MG, quando comparadas com a DXA(15). 

Adicionalmente, a %MG foi estimada pela equação de Evans et al, desenvolvida 

para atletas sem deficiência, com recurso a 7 e a 3 pregas cutâneas, levando os 

autores(15) a concluir que a última, com recurso a 3 pregas cutâneas, é a mais 

apropriada para esta população.   

Em atletas femininas, das diversas equações testadas por Sutton et al(61), a de 

Withers et al modificada parece ser a mais viável para o cálculo da %MG, sendo 

que as restantes equações subestimam a %MG, quando comparadas com a DXA. 

(Tabela VIII, Anexo D). 

Mais tarde, Cavedon et al(125), em atletas femininas e Ordorez et al(126), em 

atletas paraplégicos, voltam a concluir que a equação de Durnin-Womersley 

subestima a %MG, quando comparada com a DXA. Com base nos resultados 

recolhidos, os autores do segundo estudo propõem uma nova equação preditiva 

para a %MG, específica para a população (Tabela VI, Anexo C). 

Em atletas em cadeira de rodas (dentro dos quais, tetraplégicos e 

paraplégicos), segundo Goosey-Tolfrey et al(127), as equações de Katch and 

McArdle, Withers et al, Durnin and Womersley, Sloan and Weir subestimam a 
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%MG em comparação com os dados reportados através da DXA. Com base nos 

dados tratados, os autores(127) apresentam uma nova equação para o cálculo da 

%MG, ainda por testar em estudos futuros, com recurso a 3, 4, 7 pregas 

cutâneas, e ao perímetro da cintura (Tabela VI, Anexo C). 

Assim, até que mais estudos sejam desenvolvidos, a equação de Evans et 

al(15), com recurso a 3 pregas cutâneas aparenta ser a mais apropriada para 

atletas com LME sendo que, em atletas femininas pode ser igualmente viável a 

utilização da equação de Withers modificada(61).  

3.3. Amputados 

Um estudo(128) com uma amostra de atletas em cadeira de rodas, dentro dos 

quais atletas amputados, conclui que equações preditivas de Sloan and Weir, 

Durnin and Womersley, Lean et al, Gallagher et al, e Pongchaiyakul et al, 

específicas para indivíduos sem deficiência subestimam a %MG na população em 

estudo quando comparado com a DXA. A %MG foi ainda relacionada com o 

somatório de 6 e de 8 pregas cutâneas, tendo a segunda menor erro na 

estimativa da MG (Tabela VII, Anexo C). As quações de Jackson- Pollock foram 

utilizadas noutros estudo (94, 129) em atletas com amputação transtíbial para o 

cálculo da %MG mas sem grau de comparação com qualquer método de 

referência. 

Na população amputada, apesar da falta de estudos ser notória, a melhor 

abordagem até à data parece passar pela obtenção, análise e sequente somatório 

das 8 pregas cutâneas, valores que devem ser comparados entre avaliações 

sucessivas. 
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Análise Crítica 

A capacidade de avaliar e monitorizar alterações do peso, da estatura e da 

CC em atletas de desporto adaptado representa atualmente um desafio na área 

das Ciências da Nutrição. Alterações físicas e fisiológicas decorrentes da lesão 

podem resultar num perfil heterogéneo relacionado com a deficiência que, para 

além de comprometerem a validade dos métodos utilizados, na população sem 

deficiência, dificultam a uniformização de um método válido para avaliação da CC 

em indivíduos com PC, LME e amputados. O nutricionista deve ter, portanto, 

capacidade de adaptação a cada uma das deficiências, procurando o método de 

avaliação mais adequado. 

Na sequência deste trabalho, importa destacar que a avaliação do peso e 

da estatura é fundamental e que deve ser realizada atendendo as fórmulas 

específicas para cada deficiência e em conformidade com as limitações inerentes 

a cada uma delas. Mais ainda se ressalva que o IMC não parece ter validade 

nesta população. 

No que concerne à avaliação da CC, até à data, ainda não existe uma 

equação preditiva válida para nenhuma das deficiências. Equações preditivas 

desenvolvidas para populações sem deficiência subestimaram substancialmente 

a %MG, tanto na população sedentária como em atletas de desporto adaptado. 

Esta situação pode estar relacionada por um lado, com o facto das mesmas 

considerarem maioritariamente pregas cutâneas do tronco e dos mesmos 

superiores, deixando de atender a assimetria da CC inerente a cada lesão e, por 

outro lado, com a dificuldade de obtenção de pregas cutâneas e/ou perímetros, 

podendo comprometer os dados recolhidos. Ademais, equações validadas para 

uma população sedentária não devem ser igualmente utilizadas para atletas de 
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desporto adaptado, sendo necessário que novas equações sejam testadas e 

validadas nesta população. 

Trabalhos futuros deverão centrar-se primeiramente numa tentativa de 

validação das equações de Gurka(119), Hildreth(14), Withers modificada(61), de 

Georgey(130)
, Ordonez(126) e Goosey-Tofley(127). Além disso, especial atenção 

deverá ser dada aos amputados, uma vez que os estudos neste grupo são ainda 

muito escassos.  

Conclusões 

Em suma, face à informação evidenciada na presente revisão e atendendo 

à magnitude que o desporto adaptado começa a ter nos dias de hoje, urge a 

necessidade de investigação, projeção e validação de equações preditivas para a 

avaliação da CC, com recurso a métodos antropométricos, em atletas com 

deficiências, nomeadamente, PC, LME e amputados. O desenvolvimento de 

novas equações e a criação de métodos gold-standard para a CC na presente 

população serão certamente uma mais valia para o nutricionista, para o treinador 

e acima de tudo para o atleta, permitindo uma avaliação eficaz, rápida, simples e 

económica da CC, na ótica de um trabalho cada vez mais objetivo e 

individualizado. 
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Anexo A 

Tabela I. Equações para o cálculo do peso estimado em amputados segundo Mozumdar et 
al

(97)
. 

 

 

 

 

 

 

 

WE = WO / (1-P )  em que, P = ∆W/WE 

 Amputação do pé ∆W = ∆Ws 

 Amputação transtibial 

unilateral 
∆W/WE = ∆Ws/WE + ∆WT/WE * (1- Lstp/Lkn) 

 Amputação transfemoral 

unilateral 
∆W/WE= ∆Ws/WE + ∆WT/WE  + ∆WF/WE  * (1- Lstp/Lkn) 

 Amputação bilateral dos 

membros inferiores 

∆W= ∆WL + ∆WR 

Em que, 

∆WL = ∆Ws + ∆WT* (1- Lstp/Lkn) 

Ou: ∆WL = ∆Ws + ∆WT* [1- Lstp/(Pkn:st*Lst)] 

E, 

∆WR = ∆Ws + ∆WT + ∆WF * (1- Lstp/Lkn) 

Ou: ∆WR = ∆Ws + ∆WT + ∆WF * [1- Lstp/(PBkn:st*Lst)] 

Legenda: 

WE – Peso estimado; 

WO  - Peso observado; 

∆W – Peso da porção amputada; 

∆Ws - Peso perdido na amputação do pé (1,5 % do peso total, segundo Osterkamp
(131)

); 

∆WT - Peso perdido na amputação parcial da perna (4,4 % do peso total, segundo 

Osterkamp
(131)

); 

∆WF - Peso perdido na amputação parcial da coxa (10,1 % do peso total, segundo 

Osterkamp
(131)

); 

Lstp – Comprimento do coto; 

Lkn – Altura do joelho; 

Pkn:st – Proporção da altura do joelho para a estatura; 

Lst – Estatura (pode ser calculada pela estatura sentada/0,53, de acordo com Drillis and 

Contini
(132)

); 

PBkn:st – Proporção do comprimento da nádega-joelho para a estatura. 



29 

 

 

Anexo B 

Tabela II. Peso, estatura (altura/comprimento/estatura estimada) na PC. 

 

Legenda: E- Estatura estimada; AJ- Altura do Joelho; CT- Comprimento da Tíbia; M- sexo masculino; F- sexo 

feminino, I-idade 

Classe Peso Estatura 

P
a

ra
li
s

ia
 C

e
re

b
ra

l 

 

Em indivíduos 

com equilíbrio 

ortostático:  

Balança digital 

 

Em indivíduos 

sem equilíbrio 

ortostático: 

Cadeira 

balança digital 

 
(nota: o individuo 

pode ser pesado 

sozinho ou ao colo 

do cuidador, 

procedendo-se ao 

cálculo da diferença 

entre o peso total e o 

peso do cuidador) 

 

 

1º Altura com recurso a um estadiómetro 

 

2ºComprimento com recurso a um estadiómetro móvel 

 

3º Soma de segmentos corporais
(103)

 

 

4º Medidas segmentares  

Altura do joelho
(98, 100, 133, 134)

 utilizando um 

segmómetro: 

 

 Altura do joelho com recurso à equação de 

Stevenson
(98)

  

(em crianças até 12 anos com GMFCS leve e 

moderado) 

E = (2,68*AJ) + 24,2  

 

 Altura do Joelho com recurso à equação de 

Gauld  

(Crianças até 12 anos com GMFCS grave) 

E (M) =2,423AJ+1,327 (idade) +21,818 

E (F) =2,473AJ+1,187 (idade) +21,151 

 

 Altura do joelho com recurso à equação de 

Chumlea
(135)

  

Dos 6-18 anos: 

E (M brancos) =(2,22*AJ) + 40,54 

E (M negros) =(2,18*AJ) + 39,60 

E (F brancas) =(2,15*AJ) + 43,21 

E (F negros) = (2,02*AJ) + 46,59  

Dos 18-60 anos: 

E (M brancos) =(1,88*AJ) + 71,85 

E (M negros) =(1,79*AJ) + 73,42 

E (F brancas) =(1,87*AJ) + 70,25 – (0,06*I) 

E (F negros) = (1,86*AJ) + 68,10 – (0,66*I) 
 

5º Medidas segmentares: Comprimento da Tíbia, 

utilizando uma fita métrica
(101, 102)

 
 

     E = (CT * 3.42) + 31.82 
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Tabela III. Peso, estatura (altura/comprimento/estatura estimada) na LME. 

 

Legenda: E- Estatura estimada; AJ- Altura do Joelho; M- sexo masculino; F- sexo feminino, I-idade 

 

 

 

 

 

Classe Peso Estatura 

L
e
s

ã
o

 d
a
 M

e
d

u
la

 E
s

p
in

a
l 

 

Cadeira 

balança digital 

 
(nota: o individuo 

pode ser pesado 

sozinho ou ao colo 

do cuidador, 

procedendo-se ao 

cálculo da diferença 

entre o peso total e o 

peso do cuidador) 

 

 

1º Comprimento com recurso a um estadiómetro móvel
(105)

 

 

2º Soma de segmentos corporais 

 

3º Medidas segmentares: 

 Altura do Joelho
(109, 110)

  com recurso à equação de 

Chumlea
(135)

  

(crianças e adultos) 

Dos 6-18 anos: 

E (M brancos) =(2,22*AJ) + 40,54 

E (M negros) =(2,18*AJ) + 39,60 

E (F brancas) =(2,15*AJ) + 43,21 

E (F negros) = (2,02*AJ) + 46,59  

Dos 18-60 anos: 

E (M brancos) =(1,88*AJ) + 71,85 

E (M negros) =(1,79*AJ) + 73,42 

E (F brancas) =(1,87*AJ) + 70,25 – (0,06*I) 

E (F negros) = (1,86*AJ) + 68,10 – (0,66*I) 

 

 Atendendo vários segmentos corporais
(107)

 (para 

indivíduos com deficiência física- não validada para LME) 

 

E (M) = 1,346 + 1,023 * comprimento da perna + 0,957 * 

altura sentado + 0,530 * comprimento da coxa + 0,493 * 

comprimento do braço + 0,228 * comprimento do antebraço .  

E (F) = 1,772 + 0,159 * amplitude de braços + 0,957 * altura 

sentada + 0,424 * coxa + 0,966 * comprimento da perna. 
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Tabela IV. Peso, estatura (altura/comprimento/estatura estimada) em amputado 

 

Legenda: E- Estatura estimada; M- sexo masculino; F- sexo feminino 

 

Classe Peso Estatura 

A
m

p
u

ta
d

o
s
 

 

Em indivíduos 

com equilíbrio 

ortostático:  

Balança digital 

 

Em indivíduos 

sem equilíbrio 

ortostático: 

Cadeira 

balança digital 

 

Peso ajustado: 

WtE=WtO/(1-P), 

 

  
na qual WtE é o 

peso corporal total, 

WtO o peso corporal 

observado e P a 

proporção do peso 

corporal amputado 

 

 

 

(nota: quando o 

individuo é pesado 

com prótese, o peso 

da mesma deve ser  

subtraido no fim da 

pesagem) 

 

1º Altura com recurso a um estadiómetro 

 

2º Comprimento com recurso a um estadiómetro móvel 

 

3º Soma de segmentos corporais 

 

4º Medidas segmentares
(111)

: 

 Canda-1 (amputação bilateral dos membros 

inferiores): 

E (M) = - 5,272 + 0,998 * altura sentado + 0,855 * 

comprimento da coxa + 0,882 * comprimento do braço + 

0,820 * comprimento do antebraço 

E (F) = -0.126 + 1.022 * altura sentada + 0.698 * 

comprimento da coxa + 0.899 * comprimento do braço + 

0.779 * comprimento do antebraço 

 

 Canda-2 (amputação abaixo do joelho e acima do 

cotovelo) 

E (M) = -6.059 + 1.059 * altura sentado + 0.953 * 

comprimento da coxa + 1.233 * comprimento do braço 

E (F) = -0,686 + 1,061 * altura sentada + 0,814 * 

comprimento da coxa + 1,237 * comprimento do braço 
 

 Canda-3 (amputação acima do joelho) 

E (M) = -5.857 + 1.116 * altura sentado + 1.435 * 

comprimento do braço + 1.189 * comprimento do 

antebraço 

E (F) = -0,559 + 1,094 * altura sentada + 1,325 * 

comprimento do braço + 1,229 *comprimento do antebraço 
 

 Canda-4 (amputação bilateral abaixo do joelho e 

bilateral abaixo do cotovelo) 

E (M) = -7.217 + 1.231 * altura sentado + 2.075 * 

comprimento do braço 

E (F) = −1.663 + 1.184 * altura sentada + 2.039 * 

comprimento do braço 
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Anexo C 

Tabela V. Equações preditivas para avaliação composição corporal com recurso a pregas 
cutâneas na PC 

 

Classe Estudo Amostra 

Equação 

preditiva 

aplicada 

Método de 

referência 
Conclusões 

P
a
ra

li
s

ia
 C

e
re

b
ra

l 

Van der 

Berg-

Emons et 

al,
(118)

 

(1998) 

Crianças  

(7-13 anos) 

com PC 

espástica, 

diplégica e 

triplégica 

Sexo : Ambos 

(11 rapazes; 

11 raparigas) 

 Equação de 

Durnin and 

Rahaman para o 

cálculo da DC e 

a de Siri para o 

calcula da %MG 

 

 Equação de 

Slaughter 

Água 

duplamente 

marcada 

 

 Ambas subestimam a 

%MG 

 Equações validadas 

para crianças 

saudáveis não são 

válidas para crianças 

com PC 

 O mais adequado é 

usar as pregas sem 

converter em %MG 

LiU- LF 

et al
(13)

, 

(2005) 

Crianças  

(8-10 anos) 

com GMFCS 

IV e V 

 

 Equação de 

Durnin and 

Womersley 

para o cálculo 

da DC e a de 

Siri para o 

calcula da 

%MG 

 

 Equações de 

Slaughter 

DXA  

 Ambas subestimam a 

%MG  

 Coeficiente de 

correlação muito bom 

para MIG; 

 Coeficiente de 

correlação moderado 

para %MG 

 Durnin com melhor 

coeficiente de 

correlação para a 

%MG 

Gurka et 

al
(119)

, 

(2010) 

Crianças  

(8-18 anos), 

com GMFCS 

(I-V) 

Sexo: Ambos  

(30 rapazes, 

41 raparigas) 

 Equação de 

Slaughter 
DXA 

 

 Subestima a %MG  

 Propões equação de 

Slaughter corrigida 

para o sexo, etnia, 

nível de GMFCS e 

idade (pré puberdade 

e pós puberdade) 
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P
a
ra

li
s

ia
 C

e
re

b
ra

l 

Kupermin

c et 

al
(117)

, 

(2010) 

Crianças 

(8-18 anos), 

com GMFCS 

III-V 

Sexo: Ambos 

(33 rapazes, 

22 raparigas 

 IMC 

 Circunferência 

do braço 

 Prega cutânea 

tricipital 

 Área muscular 

do braço 

 

DXA 

 A utilização de apenas 

uma medida de 

avaliação 

antropométrica é um 

pobre preditor da 

%MG 

 

 Recomenda a 

utilização da Equação 

de Slaughter corrigida 

por Gurca et al, 

 

 

Rieken et 

al
(121)

, 

(2011) 

Crianças  

(2-19 anos), 

com GMFCS 

IV-V 

Sexo: ambos 

(32 rapazes, 

29 raparigas) 

 Equação de 

Gurka, 

 

Agua 

duplamente 

marcada 

Sobrestima a %MG 

Uma nova fórmula foi testada, %MG =18,9 + 0,63 * (soma 

de 4 pregas cutâneas), sem validade para a população 

Oeffinger 

et al
(120)

, 

(2013) 

Crianças  

(6-18 anos), 

com GMFCS 

I-III 

Sexo: ambos 

(65 rapazes, 

63 raparigas 

 Equação de 

Slaughter,  

 

 Equação de 

Gurka, 

DXA 

 

 Slaughter subestima a 

%MG 

 

 Gurka: sem diferenças 

estatisticamente 

significativas na %MG 

Finbraten 

et al
(28)

, 

(2015) 

Crianças (8-

18 anos), 

com GMFCS 

I-III 

Sexo: ambos 

(29 rapazes, 

18 raparigas) 

 

 Equação de 

Slaughter,  

 

 Equação de 

Gurka, 

 

 

DXA 

 

 Slaughter subestima a 

%MG 

 

 Gurka: sem diferenças 

estatisticamente 

significativas na %MG 

Hildreth 

et al
(14)

, 

(1997) 

Adultos  

(dos 20-55 

anos) 

Com vários 

níveis de 

GMFCS 

Sexo: ambos 

(13 homens, 

7 mulheres) 

 Equação de 

Jackson- 

Pollock 

Água 

duplamente 

marcada 

 Subestima a %MG 

Nova equação desenvolvida considerando 84% da variação 

individual: 8,76 - (7,34 * sexo) + (0,32 * peso) + (0,38 * 

prega cutânea bicipital)  
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Tabela VI. Equações preditivas para avaliação composição corporal com recurso a pregas 
cutâneas na LME 

 

Classe Estudo Amostra 

Equação 

preditiva 

aplicada 

Método de 

referência 
Conclusões 

L
e
s
ã
o

 d
a
 M

e
d

u
la

 E
s
p

in
a
l 

Spungen 

et al
(122)

, 

(1995) 

12 

Tetraplégicos 

 

     

   Equações de: 

 Durnin and 

Womersley;  

 Jackson and 

Pollack 

 Sloan 

 Steinkamp et al, 

 

 

(foi ainda utilizado 

o BIA, DXA, total 

body potassium, 

total body water) 

Média das 

médias de 8 

métodos 

utilizados 

 Apenas a equação 

de Steinkamp et al, 

é viável para a 

estima da %MG em 

tetraplégicos 

 Durnin and 

Womersley; Jackson 

and Pollack, Sloan 

apresentam 

diferenças 

significativas 

relativamente ás 

medias das médias 

 

Maggioni 

et al
(63)

, 

(2003) 

sexo: 

masculino 

(13 

Paraplégicos 

sedentários  

) 

 Equanção de 

Durnin and 

Womersley para 

o cálculo da DC 

 e equação de 

Siri para o 

cálculo da %MG 

DXA 

 Subestima a %MG 

 A subestimação 

aumenta com o 

aumento da %MG 

Desport et 

al
(123)

, 

(2008) 

Adultos 

Sexo 

masculino: 

(15 

paraplégicos, 

5 

tetraplégicos) 

 Equação de 

Durnin and 

Womersley para 

o cálculo da DC 

e equação de 

Siri para o 

cálculo da 

%MG 

Água 

duplamente 

marcada 

 Não existem 

diferenças 

estatisticamente 

significativas para a 

%MG 

Georgey et 

al
(130)

, 

(2012) 

Lesão 

medula 

completa 

Sexo: 

Masculino 

 Equações 

preditivas de 

Georgey 

 

(com recurso ao 

peso corporal 

para estimar a 

MIG total, MIG no 

tronco e MIG nas 

pernas) 

DXA 

 O Peso corporal 

pode ser utilizado 

para prever a MIG 

total e MIG no 

tronco 

 O peso não é viável 

para prever a MIG 

nas pernas 

 A MIG total pode ser 

utilizada para o 

cálculo da MIG nas 

pernas e no tronco 
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Nightingale 

et al,
(124)

 

(2018) 

LME 

completa 

(21 

paraplégicos, 

9 

tetraplégicos) 

Sexo: 

Masculino 

 Equação de 

George  
DXA  Subestimam a MIG 

Mojtahedi 

et al
(15)

, 

(2009) 

Atletas com 

LME 

Sexo: ambos 

Equações de:  

 Jackson and 

Pollock (para 

homens) 

 Jackson, 

Pollock and 

Ward (para 

mulheres 

 Evans et al, 

 

(com recurso a 

7 e a 3 pregas 

cutâneas) 

DXA Subestimam a %MG 

Sutton et 

al
(61)

, 

(2009) 

Atletas em 

cadeira de 

rodas 

Sexo: 

Feminino (19 

Mulheres), 

 

Equações para o 

cálculo da DC: 

 Sloan and Weir, 

 Wilmore and 

Behnke, 

 Katch and 

McArdle, 

 Durnin and 

Womersley, 

 Jackson et al, 

 Lean et al, 

 Withers et al, 

modificada 

DXA 

 Equações, 

 Equação de Withers 

et al modificada tem 

tendência para 

sobrestimar a %MG 

em atletas com 

%MG < 36% e 

subestimar em 

atletas com %MG 

>36% 

 A equação de 

Withers et al, 

modificada é a mais 

viável para o cálculo 

da %MG em atletas 

em cadeira de rodas  

Ordonez et 

al
(126)

, 

(2014) 

Atletas 

paraplégicos, 

com LME 

completa  

 Equação de 

Durnin and 

Womersley para 

o cálculo da DC 

e equação de 

Siri para o 

cálculo da %MG 

DXA Subestima a %MG 

Nova equação preditiva para a %MG, especifica para a 

população em estudo: %MG = 1,9197 (prega cutânea 

tricipital) + 6,5063 
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Goosey-

Tolfrey et 

al
(127)

, 

(2016) 

30 Atletas 

em cadeira 

de rodas 

(22 com 

LME: 11 com 

tetraplegia, 

11 com 

paraplegia, 1 

amputado, 7 

com outras 

lesões) 

Para o cálculo da 

DC: 

 Katch and 

McArdle 

 Withers et al, 

 Durnin and 

Womersley 

 Sloan and Weir 

%MG calculada para 

equação de Siri 

DXA Subestima a %MG 

Com base nos dados tratados os autores propõem novas 

fórmulas: 

%MG= - 3,04 + 0,41 *∑7pregas – 0,01 *∑7pregas
2
 +0,03 * 

perímetro da cintura 

%MG= ´5,04 + 1,56 *∑4pregas – 0,01 * ∑4pregas
2
  

%MG= ´5,04 + 1,56 *∑3pregas – 0,01 * ∑3pregas
2 

  

∑3pregas= bicipital + tricipital + subescapular 

∑4pregas= bicipital + tricipital + subescapular + iliocristal 

∑7pregas= bicipital + tricipital + subescapular + supraspinale + 

crural + geminal 

Cavedon 

et al
(125)

,  

Atletas 

feminas de 

basketbal 

Para o cálculo da 

DC: 

Equação de Durnin-

Womersley 

 

Equação de Siri para 

o calcula da %MG 

DXA Subestima a %MG 
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Tabela VII. Equações preditivas para avaliação composição corporal com recurso a pregas 
cutâneas em amputados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Estudo Amostra 
Equação preditiva 

aplicada 

Método de 

referência 
Conclusões 

A
m

p
u

ta
d

o
s

 

Willems 

et al
(128)

, 

(1995) 

7 Atletas em 

cadeira de 

rodas (5 

amputados, 

2 com lesão 

nos 

membros 

inferiores) 

Para o cálculo da 

DC: 

 Sloan and Weir, 

 Durnin And 

Womersley, 

 Lean et al, 

 Gallafher et al 

 Pongchaiyakul 

et al, 

%MG calculada 

para equação de 

Siri 

 

Ademais, foi 

comparado o 

∑6pregas e 

∑8pregas  

DXA 

 As equações 

subestimam a 

%MG 

 

 O ∑8pregas é o 

que permite 

menor erro na 

estima da %MG 
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Anexo D 

Tabela VIII. Sumário de equações a utilizar/testar em estudos posteriores 

Equações 

Equação de 

Siri  
 %MG = [(4,95/DC) -4,5 ]*100 

Equação de 

Slaughter
(13, 

118)
  

 

 

Se a soma das pregas cutâneas (tricipital (tri) + subescapular (sub)) ≤ 35 mm 

Homens: 

 (pré-puberdade brancos) %MG (M) = 1,21 * (tri + sub (mm)) – 0,008 * (tri+sub (mm))
2 

-1,7  

 (pré-puberdade negros) %MG (M) = 1,21 * (tri + sub (mm)) – 0,008 * (tri+sub (mm))
2 

-3,2 

 (na puberdade brancos) %MG (M) = 1,21 * (tri + sub (mm)) – 0,008 * (tri+sub (mm))
2 

-3,4 

 (na puberdade negros) %MG (M) = 1,21 * (tri + sub (mm)) – 0,008 * (tri+sub (mm))
2 

-5,2 

 (pós-puberdade brancos) %MG (M) = 1,21 * (tri + sub (mm)) – 0,008 * (tri+sub (mm))
2 

-5,5 

 (pós-puberdade negros) %MG (M) = 1,21 * (tri + sub (mm)) – 0,008 * (tri+sub (mm))
2 

-2,5 

Mulheres (aplicada a todas): 

 %MG (F) =1,33 * (soma das 2 pregas (mm)) – 0,013 * (soma das 2 pregas (mm))
 2

 – 2,5 

Pregas cutâneas: tricipital e subescapular 

Se a soma das pregas cutâneas (tricipital (tri) + subescapular (sub)) ≥ 35 mm 

 Homens (aplicada a todos): %MG = 0,783 (tri + sub (mm)) + 1,6 

 Mulheres (aplicada a todas): %MG = 0,546 (tri+sub (mm)) + 9,7 

 

Equação de 

Gurca
(119)

 

 

 

Correção à equação de Slaughter 

 Correção Global: + 12,2 

 Correção adicional para: 

Homens: -5 

GMFCS severo: +5,1 

Raça negra: -3,2 

Puberdade: -4,6 

Pós-puberdade: - 4,6 

Soma (tri+sub) (mm) > 35 mm: -3,2 

 

Equação de 

Hildreth
(14)

,  
%mg= 8,76 - (7,34 * sexo) + (0,32 * peso) + (0,38 * prega cutânea bicipital) 

Equações de 

Georgey
(130)

,  

  

 MIG total = 0,288 * peso corporal (Kg) + 26,3 

 MIG tronco = 0,21 * peso corporal (Kg) + 8,6 

 MIG pernas = 0,9 * peso corporal (Kg) + 6,1 

 MIG tronco = 0,61 * MIG total – 5 

 MIG pernas = 0,35 * MIG total – 4  

Equação de 

Withers 
(136)

,  

 

BD (g X cm-3) = 1,14075-0,04959 (log10 sigma tríceps, subescapular, supraspinal e geminal 

(mm)) + 0,00044 (idade (anos)) -0,000612 (perímetro da cintura (cm)) + 0,000284 (altura (cm)) 

- 0,000505 (circunferência do glúteo (cm)) + 0,000331 (perímetro do peito (cm)). 
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DC-Densidade Corporal; 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Equação de 

Withers 

modificada
(61)

 

 

DC = 1,14075 – (0,045959 * soma das 4 pregas (mm)) + (0,00044 * idade (anos)) – (0,000612 

* perímetro da cintura (cm)) 

Equação de 

Ordonez
(126)

,  %MG = 1,9197 (prega cutânea tricipital) + 6,5063 

Equação de 

Goosey-

Tolfrey
(127)

,  

Com base nos dados tratados os autores propõem novas fórmulas: 

%MG= - 3,04 + 0,41 *∑7pregas – 0,01 *∑7pregas
2
 +0,03 * perímetro da cintura 

%MG= ´5,04 + 1,56 *∑4pregas – 0,01 * ∑4pregas
2
  

%MG= ´5,04 + 1,56 *∑3pregas – 0,01 * ∑3pregas
2 

  

∑3pregas= bicipital + tricipital + subescapular 

∑4pregas= bicipital + tricipital + subescapular + iliocristal 

∑7pregas= bicipital + tricipital + subescapular + supraspinale + crural + geminal 


