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RESUMO
Objetivos: Avaliar a utilização de parâmetro mais acurado para estimar obesidade, o Miyahira
Araujo Fuzzy Obesity Index (MAFOI), em uma amostra aleatória e determinar sua validade para
indicação de cirurgia bariátrica (ICB). Métodos: Após aprovação dos Comitês de Ética em
Pesquisa da Universidade de Taubaté e da Universidade Federal de São Paulo e obtenção do
termo de consentimento livre e esclarecido, foram avaliados 81 pacientes que tiveram
mensurados IMC e %GC através de analisador de composição corporal para análise de
impedância bioelétrica (BIA). Foi utilizado o MAFOI para classificar obesidade e estabelecer
um sistema de suporte à decisão para a indicação de cirurgia bariátrica (ICB). Análise estatística:
As variáveis contínuas foram apresentadas como média e desvio padrão (DP) e as variáveis
categóricas como números e porcentagens. Os coeficientes de correlação de Pearson e os
intervalos de confiança (IC) (95%) foram estimados para comparar IMC, %GC e MAFOI. O
teste de McNemar foi usado para comparar as porcentagens de indivíduos considerados obesos
pelo IMC, %GC e MAFOI. Caracterização da amostra: Oitenta e um pacientes foram envolvidos
no estudo, sendo analisados dados de 72 pacientes. Quarenta e dois pacientes eram do sexo
feminino e 30 pacientes do sexo masculino. A média e DP da idade foi 39,5 ±11,2 anos para as
mulheres e 43,5±15,8 anos para os homens. A média e DP do peso foi 70,0 ±14,5 quilogramas
para as mulheres e 79,6±25,3 quilogramas para os homens. A média e DP da altura foi 1,609
±0,057 metros para as mulheres e 1,722 ±0,075 metros para os homens. Resultados: A média e
DP do IMC foi 27,1±5,8 para mulheres e 27±7,4 para os homens. A média e DP da %GC foi
38,7±6,7 para mulheres e 26,3±7,9 para os homens. A média e DP da MLG foi 41,9 ±6,3
quilogramas para mulheres e 58,2 ±13,0 quilogramas para os homens. Houve concordância entre
os valores de IMC e MAFOI para ambos os sexos. A porcentagem de indivíduos considerados
obesos pelo critério de %GC (63,9%) foi estatisticamente mais elevada do que pelo critério do
IMC (23,9) (p<0,001). A porcentagem de indivíduos considerados obesos pelo MAFOI (56,9%)
foi estatisticamente mais elevada do que pelo critério do IMC (23,6%) (p<0,001). A
porcentagem de indivíduos considerados obesos pelo critério da %GC (63,9%) foi a mesma que
pelo MAFOI (56,9%) (p=0,063). Discussão: A acurácia do IMC em diagnosticar obesidade é
limitada em faixas intermediárias de IMC, em homens e em idosos, além de falhar em
discriminar a MLG e GC. O IMC tem alta especificidade em identificar o indivíduo obeso,
porém apresenta baixa sensibilidade, deixando de diagnosticar mais da metade dos indivíduos
com obesidade classificados através da %GC. Conclusão: O MAFOI está mais próximo da real

xvii

condição clínica obesidade do indivíduo. A utilização do MAFOI parece ser mais adequada para
avaliar a obesidade bem como para ICB.
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1

INTRODUÇÃO
As condições clínicas caracterizadas como sobrepeso (pré-obesidade) e franca obesidade
têm caráter atual de epidemia universal de proporções críticas. Não obstante esforços envidados
a fim de minorar esse problema de saúde pública, a prevalência da obesidade continua crescente,
tanto em nações desenvolvidos como nos países em desenvolvimento1-6.
O excesso de tecido adiposo (obesidade) está associado a um estado de inflamação
crônica, se acompanha de alterações metabólicas e imunológicas e através dos mecanismos
trombogênicos, aterogênicos, oncogênicos, hemodinâmicos e neuro-humorais torna-se deletério
para múltiplos órgãos e sistemas7-11. A obesidade atualmente ocupa o lugar do tabagismo como
causa de morte e de doenças relacionadas (comorbidades), incluindo diabetes mellitus,
hipertensão, doença arterial coronariana, câncer, apneia do sono, asma e osteoartrose, as quais
incidem de forma diretamente proporcional à magnitude da doença12-14.
Dessa forma, há grande interesse clínico no dimensionamento do sobrepeso e da
obesidade, para fins de avaliação de riscos inerentes a essas condições, de prescrição e controle
de tratamentos conservadores e mesmo da indicação de tratamento cirúrgico. Nesse sentido, nos
últimos 30 anos tem sido internacionalmente reconhecido o sistema de gradação do sobrepeso e
obesidade mediante o índice de massa corporal (IMC)13,15 (Tabela 1).

Tabela 1 – Classificação de sobrepeso e obesidade em adultos por meio do índice de massa
corporal (IMC)13,15
Sobrepeso e obesidade

IMC

Sobrepeso

25 a 29,9

Obesidade

Grau I

30 a 34,9

Obesidade

Grau II

35 a 39,9

Obesidade mórbida

Grau III

≥40

IMC = índice de massa corporal
Critérios clínicos para identificação, avaliação e tratamento do sobrepeso e da obesidade em adultos. Washington,
National Institute of Health, 1998. Modificado

2

O IMC, também chamado de Quetelet index, que é uma relação matemática de
proporcionalidade entre o peso corporal do indivíduo em quilogramas (P) e o quadrado da sua
altura expressa em metros (A): IMC = P/A2, foi descrito pela primeira vez em 1832 por Adolphe
Quetelet16.

Limitações do IMC:
Se por um lado, a determinação do IMC é um mecanismo para auxiliar a aferição de
excesso de peso, utilizado extensivamente em uma miríade de estudos epidemiológicos, e está
incorporado à prática clínica por sua segurança, baixo custo e conveniência, por outro lado, não
avalia de maneira adequada a proporção da gordura corporal (GC), visto que sua maior
deficiência surge no numerador da fração, onde o índice não logra distinguir entre a massa livre
de gordura (MLG) e a massa gorda17.
Nesse sentido, embora os valores de corte de IMC apresentem boa especificidade em
diagnosticar obesidade individualmente, demonstram baixa sensibilidade em identificar
adiposidade, sendo que indivíduos com proporções elevadas de %GC deixam de ser
considerados como obesos, especialmente nas faixas intermediárias do IMC17.
Pondera-se que a mensuração discriminada da quantidade de GC tem maior valor que a
simples determinação do peso corporal global, visto que o fator prejudicial maior na obesidade é
o acúmulo de depósitos de gordura no corpo, pois o peso da MLG não sobrecarrega a saúde do
portador 18.
Adicionalmente, o IMC por si só revela-se um método impreciso e de pouca acurácia
para definir obesidade, considerando-se pessoas de distintas categorias, tal como ocorre de
acordo com o sexo, em populações de diferentes etnias, de variadas idades e constituições físicas
diversas19-21.
Além do mais, ainda persiste a dúvida acerca de qual é o valor de ponto de corte do IMC
melhor indicativo de cirurgia bariátrica nas populações de etnias diversas. Evidências de que
pacientes com IMC ≤ 32 e até mesmo com IMC ≤ 27 possam se beneficiar de terapias mais
definitivas, como o bypass gástrico laparoscópico, reforçam o questionamento do emprego
universal do IMC como indicador de cirurgia bariátrica22.
Apesar destas limitações, o IMC é consensualmente utilizado na orientação da
abordagem terapêutica da obesidade, inclusive na indicação de cirurgia bariátrica (ICB). (Tabela
2)13.
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Tabela 2 – Indicação de cirurgia bariátrica de acordo com índice de massa corporal (IMC) e
comorbidades13
IMC >35 e <40

IMC >40

Sem comorbidades

Sem indicação

Com indicação

Com comorbidades

Com indicação

Com indicação

IMC = índice de massa corporal
Orientação para a indicação da cirurgia bariátrica, baseado no índice de massa corporal (IMC) e a presença
de comorbidades, segundo a World Health Organization (WHO).13

Classificação da obesidade mediante %GC
Considerando-se que a obesidade especificamente refere-se ao excesso de GC, parece ser
mais conveniente basear-se também na %GC para aquilatar a real condição orgânica do paciente,
inclusive para indicar a necessidade de cirurgia bariátrica, do que a avaliação por meio
exclusivamente do IMC23-26
Sob esse aspecto, as avaliações da composição corporal e classificações de obesidade
fundamentadas na %GC contemplam as variações de acordo com o sexo, a idade e grupos
étnicos, como apresentadas nos padrões

propostos pelo National Health and Nutrition

Examination Survey (NHANES III) e National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney
Diseases (NIDDK). (Tabelas 3 e 4) 25,26

4

Tabela 3 - Porcentagem de gordura corporal segundo idade, sexo e grupo étnico.
Não hispânico branco

Não hispânico negro

Americano mexicano

Idade (anos)

Média

Média

Média

Homens

%GC

%GC

%GC

12 – 13,9

18,4

19,5

22

14 – 15,9

18,4

17,8

18,8

16 – 17,9

17,7

18,6

21,3

18 – 19,9

19,6

19,9

22,7

20 – 29,9

21,8

23,7

24,1

30 – 39,9

23,6

23,6

25,4

40 – 49,9

24,2

24,9

26,6

50 – 59,9

25,1

25,1

26,7

60 – 69,9

26,2

24,9

26,7

70 – 79,9

25,1

24,3

26,1

12 – 13,9

24,8

26,9

28,6

14 – 15,9

29,1

30,9

31,8

16 – 17,9

30,7

32,6

33,3

18 – 19,9

30,8

33,3

33,5

20 – 29,9

31

35,5

35,8

30 – 39,9

33

38

38

40 – 49,9

35,4

39,4

39,9

50 – 59,9

37,3

40

39,4

60 – 69,9

36,9

39,8

39,4

70 – 79,9

35,9

38,5

37,8

Mulheres

%GC – Porcentagem de gordura corporal
Avaliação da composição corporal estimada por %GC, baseado no National Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES III) para não hispânicos brancos, não hispânicos negros e americanosmexicanos, segundo idade e sexo, na população americana. Adaptado.25
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Tabela 4 – Classificação da obesidade de acordo com a porcentagem de gordura corporal
(%GC)26
%GC

Mulheres

Homens

ADEQUADA

<25%

<15%

LEVE

25 – 30%

15 – 20%

MODERADA

30 – 35%

20 – 25%

ELEVADA

35 – 40%

25 – 30%

MÓRBIDA

>40%

>30 %

%GC = porcentagem de gordura corporal
Diretrizes para a classificação da obesidade em adultos. National Institute of Diabetes and Digestive and
Kidney Diseases (NIDDK) U.S. Department of Health and Human Services. Modificado

Avaliação da obesidade mediante parâmetro difuso
A título de exemplificação do que foi dito até aqui, temos a considerar que, segundo a
classificação booleana, um paciente com IMC=39 e outro paciente com IMC=40, são
classificados, de acordo com a OMS, em distintas categorias de obesidade e recebem tratamentos
distintos13. Enquanto o paciente com IMC=39 está fora da faixa de ICB – a menos que seja
portador de comorbidades –, o paciente com IMC=40 tem indicação para o tratamento cirúrgico,
ainda que a variação do IMC entre eles seja mínima. Nestes casos, os pacientes podem não
apresentar diferenças relevantes em relação às suas condições clínicas, biológicas, anatômicas ou
fisiopatológicas que justifiquem tal discrepância na indicação do tratamento.
Desse modo, na prática clínica (em situações compatíveis com as reais), esses limites
rígidos findam por vezes classificar erroneamente um indivíduo em determinada condição
clínica, privando-o de tratamento mais adequado. A fim de minimizar esse mau entendimento,
vem a calhar a lógica nebulosa (lógica fuzzy ou lógica difusa)27.
A teoria de conjuntos difusos e a lógica fuzzy 28, introduzida por Lofti Aliasker Zadeh em
1965, foi desenvolvida para lidar com conceito de verdades parciais, com limites mal definidos,
variando de completamente verdadeiro a completamente falso, passando gradualmente de uma
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condição à outra. Diferentemente da teoria de conjuntos clássica baseado no princípio
aristotélico do terceiro excluído, onde o elemento pertence ou não pertence a uma classe, um
conjunto difuso contempla a pertinência gradual e não absoluta de um elemento de uma classe e
se constitui, assim, numa ferramenta poderosa para lidar com valores imprecisos, incertos ou
vagos, apontando soluções consistentes, amigáveis e de baixo custo para problemas reais29.
Estas características e a capacidade para lidar com as variáveis linguísticas ou termos
linguísticos, a facilidade de entendimento, o baixo custo computacional e a habilidade para
incorporar aos sistemas a experiência do especialista e valores atribuídos, justificam o crescente
número de trabalhos aplicando a teoria de conjuntos difusos e lógica fuzzy em questões
biomédicas. Por essa razão, esta abordagem matemática torna-se uma opção extremamente
interessante para elaborar modelos médicos, seja em sistemas de diagnose, no tratamento de
imagens médicas, em epidemiologia ou saúde pública30-33. Outrossim, recentes publicações
demonstram o aumento progressivo de utilização da lógica fuzzy nas diversas áreas médicas e de
ciências básicas34-36.
Desse modo, sob a ótica da teoria de conjuntos difusos e a lógica fuzzy, um paciente com
IMC=39 poderia ser alocado no conjunto difuso com indicação para tratamento cirúrgico com
determinado grau de pertinência e também no conjunto difuso sem indicação de tratamento
cirúrgico com determinado grau de pertinência.
Nessa ordem de ideias, a busca de um modelo mais acurado para avaliação de sobrepeso
e da obesidade em decorrência do excesso de massa corporal como um todo ou do aumento
isolado da %GC, resultou na concepção de um índice norteador da abordagem dessas condições
que leva em consideração a associação entre o IMC e a %GC, à luz da teoria de conjuntos
difusos e da lógica fuzzy. Hipotetizou-se que esse índice, Miyahira Araujo fuzzy obesity index
(MAFOI), concebido em estudo anterior, deve ter a capacidade de dirimir com mais propriedade
a real composição corporal e quais pacientes devem ser encaminhados à cirurgia bariátrica37.
Com o intuito de validar esse novo índice foi realizado estudo prévio no qual se
comparou os valores do MAFOI aos valores de IMC e de %GC de pacientes do sexo masculino,
selecionados nos bancos de dados Medline e Medscape. Este estudo concluiu que o IMC
mostrou-se inadequado tanto para estimar obesidade quanto para indicar tratamento cirúrgico
desta afecção e esse novo parâmetro, baseado na teoria de conjuntos difusa e lógica fuzzy, pode
tornar-se uma alternativa para avaliação da obesidade e tomada de decisão para ICB37.
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Objetivos
Geral: Avaliar um parâmetro mais acurado para estimar obesidade, que seja mais
compatível com o grau da doença a fim de indicar o melhor tratamento, incluindo a ICB.
Específicos:
1) Avaliar a utilização do MAFOI em uma amostra aleatória.
2) Determinar a validade do MAFOI para avaliar a obesidade e para a ICB.
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MÉTODOS
Estudo clínico, prospectivo, realizado no Hospital Municipal ―Dr. José de Carvalho
Florence‖ (HMJCF), em São José dos Campos, SP, no período de dezembro do 2008 a agosto de
2009, com a aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade de Taubaté
(UNITAU) – Protocolo CEP/UNITAU no 536/08 e da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP) – Protocolo CEP/UNIFESP no 0658/09 (APÊNDICE I). Todos os participantes do
estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), em obediência à
Resolução no 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS)/Ministério da Saúde (MS) e em
suas complementações (Resoluções 240/97, 251/97, 292/99, 303/00 e 304/00 do CNS/MS).
(ANEXO I)
Critérios de inclusão: pacientes provenientes dos ambulatórios e das enfermarias do
HMJCF, de ambos os sexos, com idade maior ou igual a 18 anos. Critérios de exclusão: a recusa
do paciente em participar do estudo, pacientes grávidas, pacientes apresentando insuficiência
renal, alterações hidroeletrolíticas, hidratação inadequada, febre (T>37,8oC), ascite, cirrose,
portadores de marca-passos, amputação de membro inferior ou de membro superior, jejum
inferior a 6 horas para alimentos sólidos e 4 horas para líquidos, ingestão de álcool ou atividade
física extenuante no dia anterior ao exame.
Foram mensurados peso, altura e %GC dos pacientes no mesmo dia, em momentos
subsequentes.

Cálculo do IMC
Para o cálculo da IMC foi utilizado estapedômetro graduado a cada 0,5 cm e balança
digital com intervalo de 0,1kg modelo Filizolla.

Cálculo da %GC
Os valores de %GC e de MLG foram obtidos através da análise de impedância bioelétrica
(BIA) a partir das equações incorporadas no próprio equipamento38. Foi utilizado o analisador de
composição corporal modelo InBody230 (Biospace Co., Ltd. Seoul 135-784 Korea).
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Protocolo para avaliação da %GC e MLG através da BIA:
1) Os pacientes foram orientados a se absterem de álcool e de realizarem atividades físicas
vigorosas no dia anterior ao exame.
2) Jejum prévio de 6 horas para alimentos sólidos e de 4 horas para líquidos.
3) Os pacientes foram orientados a usar o banheiro antes da avaliação.
4) Os pacientes utilizaram vestimentas leves ou avental hospitalar.

Tratamento difuso dos valores de IMC e %GC:
Teoria dos conjuntos clássica – baseado no princípio do terceiro excluído, no qual um elemento
pertence ou não pertence a um dado conjunto.
Teoria dos conjuntos difusos (lógica nebulosa) – permite uma relação de pertinência gradual de
um elemento a um determinado conjunto28,29.
Inicialmente o IMC foi modificado pelo tratamento das classes crisp, como adotada pela
OMS, em conjuntos difusos. (Figuras 1 e 2)
Essa fuzzificação foi estendida para as classes de %GC. (Figura 3)

Figura 1 – Índice de massa corporal (IMC) crisp. Termos linguísticos: magro (MA), sobrepeso (SP),
obesidade grau I (OI), obesidade grau II (OII), obesidade grau III (OIII).
Critérios de obesidade segundo índice de massa corporal (IMC) adotado pela Organização Mundial de
Saúde (OMS)
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Sistema de inferência: agregação do IMC e %GC resultando em MAFOI
A lógica difusa tem em seu núcleo um sistema de regras de inferência. Este mecanismo
de inferência difuso utiliza os princípios da lógica para determinar como fatos e regras devem ser
combinados para derivar novos fatos. Um conceito importante é a proposição condicional difusa:
SE: x é A ENTÃO y é B, onde x é variável linguística de entrada, A é termo linguístico de
entrada, y é variável linguística de saída e B é termo linguístico de saída, ou A => B, onde (x é
A) é o antecedente da regra e (y é B), o consequente da regra.
Neste estudo, as variáveis linguísticas de entrada (premissas ou universo de discurso de
entrada ou antecedentes) consideradas foram o IMC e a %GC, que foram agregadas e
relacionadas num sistema de inferência constituído de 22 regras e teve considerada como
variável linguística de saída (consequente da regra) o MAFOI. Esta relação está associada à
estimativa da obesidade (entrada) e à classificação da obesidade e ICB (saída).
Para a construção da variável de entrada IMC foi utilizada a classificação da OMS
(Tabela 1). O conjunto difuso IMC foi particionado nos termos linguísticos: magro (MA)
sobrepeso (SP), obesidade grau I (OI), obesidade grau II (OII) e obesidade grau III (OIII).
(Figura 2)

Figura 2 – Índice de massa corporal (IMC) fuzzy. Termos linguísticos: magro (MA), sobrepeso (SP), obesidade grau
I (OI), obesidade grau II (OII), obesidade grau III (OIII).
Variável linguística: índice de massa corporal (IMC)
Classificação da obesidade baseado no índice de massa corporal (IMC) fuzzy
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A construção da variável de entrada %GC levou em consideração a diferença entre os
sexos e utilizou a classificação do sobrepeso e obesidade adaptado de NIDDK26 (Tabela 4). O
conjunto difuso %GC foi particionado nos termos linguísticos: adequada (AD), leve (LEV),
moderada (MOD), elevada (ELEV) e mórbida (MOR). (Figura 3)

Figura 3 – Porcentagem de gordura corporal (%GC) fuzzy. Termos linguísticos: adequada (AD), leve
(LEV), moderada (MOD), elevada (ELEV), mórbida (MOR).
Variável linguística: porcentagem de gordura corporal (%GC)
Classificação da obesidade baseado na porcentagem de gordura corporal (%GC) fuzzy
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A variável linguística de saída (consequente da regra) foi constituída pelo conjunto difuso
MAFOI, o qual foi particionado em: magro (M), hipertrofia muscular (HM), excesso de gordura
corporal (EGC), obeso fuzzy (OFZ), sumotori (SUT) e obesidade mórbida (OBE) (Figura 4).

Figura 4 – Miyahira Araujo fuzzy obesity index (MAFOI). Termos linguísticos: magro fuzzy (M),
hipertrofia muscular (HM), excesso de gordura corporal (EGC), obesidade fuzzy (OFZ), sumotori (SUT),
obesidade mórbida (OBE).
Variável linguística: Miyahira Araujo fuzzy obesity index (MAFOI)
Classificação da obesidade baseado no Miyahira Araujo fuzzy obesity index (MAFOI)
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As variáveis de entrada, IMC e %GC foram agregadas e segundo a base de regras assim
constituída:
R1) Se IMC é MA e %GC é AD então é M
R2) Se IMC é MA e %GC é LEV então é M
R3) Se IMC é MA e %GC é MOD então é EGC
R4) Se IMC é MA e %GC é ELE então é EGC
R5) Se IMC é SP e %GC é AD então é HM
R6) Se IMC é SP e %GC é LEV então é HM
R7) Se IMC é SP e %GC é MOD então é EGC
R8) Se IMC é SP e %GC é ELEV então é OFZ
R9) Se IMC é SP e %GC é MOR então é OFZ
R10) Se IMC é OI e %GC é AD então é HM
R11) Se IMC é OI e %GC é LEV então é HM
R12) Se IMC é OI e %GC é MOD então é SUT
R13) Se IMC é OI e %GC é ELEV então é OFZ
R14) Se IMC é OI e %GC é MOR então é OFZ
R15) Se IMC é OII e %GC é AD então é HM
R16) Se IMC é OII e %GC é LEV então é HM
R17) Se IMC é OII e %GC é MOD então é SUT
R18) Se IMC é OII e %GC é ELEV então é OFZ
R19) Se IMC é OII e %GC é MOR então é OFZ
R20) Se IMC é OIII e %GC é MOD então é OBE
R21) Se IMC é OIII e %GC é ELEV então é OBE
R22) Se IMC é OIII e %GC é MOR então é OBE
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As regras ficaram restritas àquelas consideradas relevantes, ou seja, somente àquelas
compatíveis com a existência humana. A base de regras é apresentada como matriz difusa na
Tabela 5

Tabela 5 Matriz difusa para classificação da obesidade
IMC

%GC

MA

SP

OI

OII

OIII

AD

M

HM

HM

HM

-

LEV

M

HM

HM

HM

-

MOD

EGC

EGC

SUT

SUT

OBE

ELEV

EGC

OFZ

OFZ

OFZ

OBE

MOR

-

OFZ

OFZ

OBE

OFZ

AD – Adequada
LEV – Leve
MOD – Moderada
ELEV – Elevada
MOR – Mórbida
ENTRADAS

MA – Magro
SP – Sobrepeso
OI – Obesidade grau I
OII – Obesidade grau II
OIII – Obesidade grau III
M – Magro
HM – Hipertrofia muscular

SAÍDAS

EGC – Excesso de gordura corporal
SUT – Sumotori
OFZ – Obesidade fuzzy
OBE – Obesidade mórbida

Nessa ordem de ideias, segundo o sistema de inferência proposto, este índice admitiu a
classificação de obesidade nas categorias EGC, OFZ, SUT e OBE e a indicação tratamento
cirúrgico nas

categorias OFZ com comorbidades, OFZ sem comorbidades e com grau de

pertinência em OBE e OBE independente da presença de comorbidades.
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A inferência para a tomada de decisão utilizou o método do mínimo de Mamdani e para
defuzificação foi utilizado o centro de área.
A avaliação dos dados difusos utilizou o programa Matlab®.
O esquema do sistema de inferência utilizado é apresentado na Figura 5.

Figura 5 – Sistema Miyahira Araujo fuzzy obesity index (MAFOI). Duas entradas: índice de massa corporal (IMC) e
porcentagem de gordura corporal (%GC). Uma saída: Miyahira Araujo fuzzy obesity index (MAFOI). Número de
regras: 22.
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A superfície de mapeamento para classificação da obesidade (base do conhecimento) está
graficamente representada na Figura 6.

Figura 6 – Superfície de mapeamento do Miyahira Araujo fuzzy obesity index (MAFOI) – Base do conhecimento.

Desempenho de IMC, %GC e MAFOI para diagnosticar obesidade e indicação de
tratamento cirúrgico:
Para avaliação do desempenho de diagnóstico de obesidade através do IMC foi utilizado
o padrão de referência da OMS13,16 (OI>30) (Tabela 1). Para a avaliação do desempenho de
diagnóstico de obesidade através da %GC foram considerados os valores de corte referidos pelo
NDDK26 (%GC>35% para mulheres e %GC>25% para homens) (Tabela 4). Para a avaliação de
obesidade e de ICB através do MAFOI, de acordo com o conjunto de regras e com o grau de
pertinência, foram considerados os valores definidos pela defuzificação da variável de saída,
respectivamente: obesidade MAFOI>67 e ICB MAFOI>80 . Os valores de desempenho de IMC,
%GC e MAFOI são apresentados na Tabela 6.
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Tabela 6 – Desempenho de índice de massa corporal (IMC), porcentagem de gordura corporal
(%GC) e Miyahira Araujo fuzzy obesity index (MAFOI) para diagnosticar obesidade e Miyahira
Araujo fuzzy obesity index (MAFOI) para indicação de cirurgia bariátrica (ICB)
IMC

> 30

%GC

> 25% sexo masculino

>35% sexo feminino

OBESIDADE MAFOI

>67

ICB MAFOI

> 80

IMC – Índice de Massa Corporal
%GC – Porcentagem de gordura corporal
MAFOI – Miyahira Araujo fuzzy obesity index
ICB – Indicação de cirurgia bariátrica

Análise estatística
As variáveis contínuas foram apresentadas como média e desvio padrão (DP) e as
variáveis categóricas por números e porcentagens. Os coeficientes de correlação de Pearson e os
respectivos intervalos de confiança (IC) (95%) foram estimados para comparar IMC, %GC e
MAFOI por sexo. O teste de McNemar39 foi usado para comparar as porcentagens de indivíduos
considerados obesos pelo IMC versus %GC, IMC versus MAFOI e %GC versus MAFOI.

Caracterização da amostra
Oitenta e um pacientes foram envolvidos no estudo, dos quais 72 foram avaliados. Dentre
os pacientes excluídos sete não se encontravam em jejum, um paciente havia ingerido bebida
alcoólica 24h antes da avaliação e um paciente apresentou febre (T=38,2oC) no momento da
avaliação.
Quarenta e dois pacientes eram do sexo feminino e 30 pacientes eram do sexo masculino.
A média e DP da idade foi 39,5 ±11,2 anos para as mulheres e 43,5±15,8 anos para os homens.
A média e DP do peso foi 70,0 ±14,5 quilogramas para as mulheres e 79,6±25,3 quilogramas
para os homens. A media e DP da altura foi 1,609 ±0,057 metros para as mulheres e 1,722
±0,075 metros para os homens. Os dados da amostra são descritos na Tabela 7.
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Tabela 7 – Dados da amostra segundo o sexo
Mulheres (n=42)
Média

Mínimo Máximo

Homens (n=30)
DP

Média

Mínimo Máximo

DP

Idade (anos)

39.5

18.0

60.0

11.2

43.5

18.0

76.0

15.8

Peso (kg)

70,0

48,0

113,1

14,5

79,6

32,0

160,0

25,3

Altura (m)

1,609

1,485

1,70

0,057

1,722

1,555

1,83

0,075

DP – Desvio padrão
kg – Quilograma(s)
m – Metro(s)
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RESULTADOS
A média e DP do IMC foi 27,1±5,8 para mulheres e 27±7,4 para os homens. A média e
DP da %GC foi 38,7±6,7 para mulheres e 26,3±7,9 para os homens. A média e DP da MLG foi
41,9 ±6,3 quilogramas para mulheres e 58,2 ±13,0 quilogramas para os homens. Os resultados da
amostra e resumo das variáveis são descritos na Tabela 8.
Tabela 8 – Resultados da amostra e resumo das variáveis segundo o sexo
Mulheres (n=42)
Média

Homens (n=30)

Mínimo Máximo

DP

Média

Mínimo Máximo

DP

IMC

27,1

18,8

45,9

5,8

27,0

17,6

54,1

7,4

%GC

38,7

25,2

48,8

6,7

26,3

9,9

40,1

7,9

MLG (kg)

41,9

19,7

54,8

6,3

58,2

39,8

95,8

13,0

DP – Desvio padrão
IMC – Índice de massa corporal
%GC – Porcentagem de gordura corporal
MLG – Massa livre de gordura

Os valores máximos e mínimos encontrados de IMC, %GC e MAFOI são apresentados
na Tabela 9, com média e DP para IMC e %GC.
Tabela 9 – Valores máximos e mínimos encontrados de índice de massa corporal (IMC),
porcentagem de gordura corporal (%GC) e Miyahira Araujo fuzzy obesity index (MAFOI)
Mulheres (n=42)

Homens (n=30)

Média Mínimo Máximo DP

Média

Mínimo Máximo DP

IMC

27,1

18,8

45,9

5,8

27,0

17,6

54,1

7,4

%GC

38,7

25,2

48,8

6,7

26,3

9,9

40,1

7,9

23,9

91,7

23,9

91,7

MAFOI

DP – Desvio padrão
IMC – Índice de massa corporal
%GC – Porcentagem de gordura corporal
MAFOI – Miyahira Araujo fuzzy obesity index
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Houve uma significante correlação linear crescente para ambos os sexos entre:
-

IMC e %GC (Figura 7)

-

IMC e MAFOI (Figura 8)

-

%GC e MAFOI (Figura 9)

Figura 7. Diagrama de dispersão bidimensional entre IMC e %GC segundo gênero.
Índice de massa corporal (IMC)
Porcentagem de gordura corporal %GC
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Figura 8. Diagrama de dispersão bidimensional entre IMC e MAFOI segundo gênero.
Índice de massa corporal (IMC)
Miyahira Araujo fuzzy obesity index (MAFOI)
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Figura 9. Diagrama de dispersão bidimensional entre %GC e MAFOI segundo gênero.
Porcentagem de gordura corporal (%GC)
Miyahira Araujo obesity index (MAFOI)

Os grupos mostram boa correlação para todas as variáveis em ambos os sexos. Com
relação ao IMC e MAFOI, a correlação foi boa para mulheres e homens. A correlação entre
%GC e MAFOI foi a melhor para ambos os sexos (Tabela 10).
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Tabela 10 - Estimativas dos coeficientes de correlação linear de Pearson entre índice de massa
corporal (IMC), porcentagem de gordura corporal (%GC) e Miyahira Araujo fuzzy obesity index
(MAFOI) para ambos os sexos

IMC e %GC

IMC e MAFOI

%GC and MAFOI

Mulheres (n=42)

Homens (n=30)

Pearson correlation

0,831

0,656

Sig. (2-tailed)

<0,001

<0,001

Pearson correlation

0,770

0,617

Sig. (2-tailed)

<0,001

<0,001

Pearson correlation

0,905

0,961

Sig. (2-tailed)

<0,001

<0,001

IMC – Índice de massa corporal
%GC – Porcentagem de gordura corporal
MAFOI – Miyahira Araujo fuzzy obesity index

Os resultados das comparações das porcentagens de obesos entre os pares de critérios
revelaram que:


há mais obesos pelo critério %GC (63,9%) quando comparado ao critério IMC (23,6%)
(p<0,001) (Tabela 11).



há mais obesos pelo critério MAFOI (56,9%) quando comparado ao critério IMC
(23,6%) (p<0,001) (Tabela 12).



os critérios MAFOI (56,9%) e %GC (63,9%) apresentam a mesma porcentagem de
obesos (p=0,063) (Tabela 13).
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Tabela 11 – Porcentagem de indivíduos obesos pelos critérios: índice de massa corporal (IMC) e
porcentagem de gordura corporal (%GC)
%GC
IMC > 30

> 35(mulheres)

>25(homens)

OBESO

NÃO OBESO

OBESO

16

1

17(23,6%)

NÃO OBESO

30

25

55

46(63,9%)

26

72

IMC – Índice de massa corporal
%GC – Porcentagem de gordura corporal

Tabela 12 – Porcentagem de indivíduos obesos pelos critérios: índice de massa corporal (IMC) e
Miyahira Araujo fuzzy obesity index (MAFOI)
MAFOI
IMC > 30

>67
OBESO

NÃO OBESO

OBESO

12

5

17(23,6%)

NÃO OBESO

18

37

55

30(41,7%)

42

72

IMC – Índice de massa corporal
MAFOI – Miyahira Araujo fuzzy obesity index
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Tabela 13 – Porcentagem de indivíduos obesos pelos critérios: porcentagem de gordura corporal
(%GC) e Miyahira Araujo fuzzy obesity index (MAFOI)
MAFOI
%GC >25 homens
>35 mulheres
OBESO
NÃO OBESO

>67
OBESO

NÃO OBESO

30

16

46(63,9%)

-

26

26

30(41,7%)

42

72

%GC – Porcentagem de gordura corporal
MAFOI – Miyahira Araujo fuzzy obesity index

A tabela 14 traz o comportamento conjunto da classificação de indivíduos obesos,
segundo os critérios do IMC, %GC e MAFOI.
Tabela 14 – Distribuição conjunta da classificação de indivíduos obesos segundo os critérios:
índice de massa corporal (IMC), porcentagem de gordura corporal (%GC) e Miyahira Araujo
fuzzy obesity index (MAFOI)
%GC
IMC
obeso
não obeso
Total

obeso
16 (22,2%)
30 (41,7%)
46 (63,9%)

Total
não obeso
1 (1,4%)
25 (34,7%)
26 (36,1%)

MAFOI
IMC
obeso
não obeso
Total

obeso
16 (22,2%)
25 (34,7%)
41 (56,9%)

%GC
obeso
não obeso
Total

obeso
41 (56,9%)
41 (56,9%)

Total
não obeso
1 (1,4%)
30 (41,7%)
31 (43,1%)

MAFOI

(McNemar test)56
IMC – Índice de massa corporal
%GC – Porcentagem de gordura corporal
MAFOI – Miyahira Araujo fuzzy obesity index

17 (23,6%)
55 (76,4%)
72 (100,0%)

17 (23,6%)
55 (76,4%)
72 (100,0%)
Total

não obeso
5 (6,9%)
26 (36,1%)
31 (43,1%)

46 (63,9%)
26 (36,1%)
72 (100,0%)
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DISCUSSÃO
Desde sua concepção no ano de 1832, o Quetelet Index16 que sofreu uma única alteração
introduzida por Ancel Keys em 1972, quando passou a ser oficialmente nomeado Índice de
Massa Corporal40 (IMC), consiste ainda no método universalmente utilizado para avaliação da
obesidade, ainda que passados 180 anos da sua primeira publicação.
Desse anacronismo decorre a primeira limitação do IMC, posto que, tanto a constituição
física da população europeia, na qual o gênio matemático e astrônomo belga Adolphe Quetelet
baseou-se para elaboração do índice, bem como a constituição corporal da população mundial,
sofreram transformações ao longo dos últimos dois séculos. Se, por um lado, o índice de
Quetelet definia que um indivíduo saudável e de constituição corporal normal deveria ter peso
proporcional à sua altura, por outro lado, aquela conformação do corpo humano do século 19 e a
do século atual, diferem quanto ao aumento dos depósitos de gordura ocasionado por
modificações de hábitos alimentares, alterações no estilo de vida, aumento de sedentarismo e
diminuição de atividade física, ou contrariamente, pelo aumento da massa magra e hipertrofia
muscular como a que ocorre em atletas de diversas modalidades desportivas entre elas
fisiculturismo, futebol americano, lutadores de sumo e outras21.
Considerando que o IMC representa uma aproximação da %GC relacionada ao peso e
altura do indivíduo, outras limitações deste índice advêm da diferença na composição corporal
conforme o sexo, a idade e na falha em discriminar a MLG e %GC27, especialmente nas faixas
intermediárias (25<IMC<30). Com relação à diferença de acordo com o sexo, a distinção decorre
do fato das mulheres possuírem maior proporção de tecido gorduroso quando comparada aos
homens, e nesses últimos, por outro lado, prevalece a MLG. Em ambos os sexos, há alteração da
composição corporal com a idade, variando desde um aumento no teor de GC até a perda de
considerável massa muscular, caracterizando a obesidade sarcopênica41.
Quanto à análise da composição corporal no que tange às etnias, estudos indicam que o
IMC deve também ser ajustado aos diversos grupos étnicos, considerando valor de corte
adaptado para sobrepeso (IMC>23) e para obesidade (IMC>25 e até IMC>23), de acordo com o
grupo étnico em questão22, 42,43. Estudos avaliando a população de aborígenes, por outro lado,
mostram valores de pontos de corte de IMC>26 para definir sobrepeso20.
Se por um lado a performance do IMC em detectar adiposidade tem baixa sensibilidade e
existem limitações quanto à sua utilização para classificar a obesidade, por outro lado, é certo
que este índice ainda é considerado por prover a mais útil medida, ainda que grosseira, do nível
de obesidade da população em geral17,25. Portanto, deve-se incluir sim, o IMC junto com a %GC
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para analisar o estado orgânico do paciente visando um algoritmo de tratamento da obesidade,
visto que o IMC é referência internacional de sobrepeso e obesidade e dada sua boa
especificidade18.
À similaridade do IMC, a definição e classificação de obesidade segundo a %GC também
apresenta pontos de corte variáveis: em 1995, a OMS/NIDDK definiu obesidade baseado na
%GC>25% para homens e %GC>35% para mulheres. Mais recentemente, em 2009, a American
Society of Bariatric Physicians (ASBP), uma das especialidades da American Medical
Association (AMA), definiu os pontos de corte %GC>25% para homens e %GC>30% para
mulheres17.

Comparando desempenho de IMC e %GC
Quando se comparou o desempenho do IMC e da %GC em diagnosticar a obesidade, os
resultados desse estudo foram concordantes com os dados da literatura onde o IMC falha em
identificar obesidade e há perda de mais de 50% dos indivíduos considerados obesos por outros
métodos17,25,41,44.

Tratamento difuso de IMC e %GC
A variabilidade entre seres da mesma espécie, inerente à condição biológica, permite uma
gama de classificações como as citadas anteriormente. Todavia e sob esse aspecto, os limites
dessas classes artificialmente criadas são, em verdade, imprecisos e mal definidos45.
Além disso, as características únicas dos seres vivos não se devem meramente à sua
composição físico-química e sim à sua organização. Neles, o todo é mais que a soma das
partes45. Por isso, as explicações físico-químicas, regidas por leis e passíveis de serem tratadas
pela matemática, de per si não conseguem esclarecer e prever com exatidão os fenômenos
biológicos de forma que as ciências da vida diferem fundamentalmente das ciências exatas46.
Como método alternativo ou complementar para tratar dados biológicos, existe a
abordagem baseada na lógica fuzzy, que permite a formulação de raciocínio com dados
imprecisos, incertos, vagos ou verdades parciais, permitindo a simulação do raciocínio humano
nas tomadas de decisões47. A lógica nebulosa permite a conjugação de todas as variáveis
envolvidas em uma observação, de forma simultânea, diferentemente da análise cartesiana que
pareia duas variáveis por vez, buscando suas correlações. Diferentemente da lógica aristotélica,
a lógica difusa admite graus variados de pertinência entre o verdadeiro e o falso, ou entre o sim e
o não, dos elementos avaliados em relação a conjuntos qualitativamente determinados, e constrói
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relações entre as diversas variáveis utilizadas na caracterização das pertinências, utilizando-se de
conectivo não cartesiano48.
Assim, através do estudo dos conjuntos de regras SE ENTÃO na composição destas
variáveis (SE P1 é Y1 e P2 é Y2 e P3 é Y3 e...Pn é Yn, ENTÃO C é W), pode-se mapear como
as variáveis são utilizadas nas tomadas de decisão ou como se constituem na produção ou
modulação de um fenômeno. Relacionando-as a universos de discurso que são particionados por
termos linguísticos, pode-se representar, através de gráficos, os diferentes graus de pertinência de
um elemento a um estado ou qualidade29,48. A utilização da lógica nebulosa em mapeamento na
construção de sistemas de suporte de decisão (algoritmos), modelagem e/ou controladores,
parece ser mais adequado dentro do campo das ciências da vida, podendo complementar ou
mesmo ser utilizado independente de análises estatísticas inferenciais34,47.
De fato, a complexidade dos sistemas biológicos faz com que a sua abordagem
quantitativa convencional seja inadequada, pois existe um importante e inevitável grau de
imprecisão na avaliação do comportamento desses sistemas45,47. É impossível estabelecer-se
limites precisos entre o normal e o anormal, em se tratando de sistemas biológicos45,47. Uma zona
de transição nebulosa e baça entre uma e outra dessas condições é a regra. Uma transição suave
entre as duas é o que se observa. A lógica nebulosa é, assim, uma alternativa para lidar com
comportamentos dinâmicos que não podem ser descritos pelos métodos de modelagem
convencional, seja devido à falta de um conhecimento preciso e formal sobre o sistema, seja por
causa do comportamento não-linear das variáveis47,48.
A ideia da tessitura de um índice capaz de classificar obesidade, que considerasse a alta
especificidade do IMC e incluísse as variações entre os pontos de corte devidas às diferenças
entre grupos étnicos, sexo e idade e que também associasse a alta sensibilidade da avaliação
através da %GC e abrangesse as variações exibidas nas classificações existentes, logrou êxito
utilizando-se a teoria dos conjuntos difusos e a lógica fuzzy.
Este índice, nomeado Miyahira Araujo fuzzy obesity index (MAFOI), construído a partir
da conjugação do IMC e %GC, compreende um sistema de classificação da obesidade no qual as
variações na composição corporal são consideradas de modo a permitir uma avaliação mais
aquilatada das reais condições do indivíduo37.
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Relacionando as classes do MAFOI com IMC e %GC
M = indivíduo considerado magro segundo IMC, %GC e MAFOI;
HM = indivíduo que possui %GC adequada a leve, e IMC variando de sobrepeso a OII.
Esta classe significa que o aumento de peso é devido ao aumento da massa muscular e não ao
excesso de GC. Exemplo: fisiculturistas e jogadores de futebol americano49.
EGC = indivíduo que possui %GC moderada a elevada e IMC variando de magro a
sobrepeso. Nesta classe o peso corporal do indivíduo pode ser considerado normal e a %GC é
aumentada; podem ocorrer alterações metabólicas e nos níveis de biomarcadores. Exemplos:
obesidade sarcopênica, indivíduos metabolicamente obesos de peso normal50.
OFZ = indivíduo que possui %GC elevada a mórbida e IMC variando de sobrepeso a OII.
São aqueles indivíduos classificados nas faixas intermediárias de IMC, porém com elevado teor
de GC. Esta classe contempla as situações onde o peso não traduz a real condição orgânica
patológica da obesidade, de cujo conhecimento depende abordagem terapêutica mais adequada
visando maior sucesso no tratamento.
SUT = indivíduo que possui %GC moderada e IMC variando de OI a OII. Esta classe foi
criada afim de contemplar a condição especial de atletas considerados pesados, sem contudo
apresentarem comorbidades. Embora possam ser considerados obesos pelo IMC e apresentar
%GC MOD, não apresentam comorbidades quando comparados a grupos com idades e valores
de IMC equivalentes. Exemplo: lutadores de sumo51-53.
OBE = indivíduo considerado obeso segundo IMC, %GC e MAFOI.

Avaliando o conjunto difuso MAFOI
Nos extremos da Figuras 4 e 6 (classes M e OBE) não há diferença quanto às
classificações quando se utiliza o método proposto ou a abordagem clássica. Entretanto, nas
regiões intermediárias o MAFOI mostra sua vantagem, uma vez que permite representar graus de
obesidade composta quando utiliza dois importantes índices – IMC e %GC – o que não seria
possível antes sem o emprego da abordagem difusa e, além do mais, contempla a diversidade
individual e as variações nas classificações encontradas.
Há uma sobreposição de classificações de EGC, SUT e OFZ, entretanto, os lutadores de
sumo (SUT) são colocados a parte porque apresentam características especiais. Estes atletas
possuem tanto o peso corporal quanto a %GC elevados e poderiam ser classificados como
obesos. Entretanto, quando comparados a indivíduos com IMC equivalentes, os lutadores de
sumo possuem menor %GC, aparentam uma adaptação fisiológica e não apresentam
comorbidades51,52.
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No conjunto difuso de %GC foi considerado no suporte (eixo das coordenadas) o
intervalo de 22 a 45 para mulheres e de 12 a 35 para os homens, afim de contemplar as
diferenças na proporção de GC conforme o sexo. Esses intervalos tomaram por base a
classificação de obesidade segundo a %GC adotada pela OMS26 (obesidade %GC>35% para
mulheres e obesidade %GC>25% para homens). Essa diferença de %GC entre os sexos não
interferiu nos valores do MAFOI para classificação da obesidade.
Neste estudo, o valor de corte MAFOI=67 identificou 90,5% das mulheres e 96,6% dos
homens da amostra considerados obesos pelo critério da %GC (%GC>35% para mulheres e
%GC>25% para homens). As quatro mulheres não consideradas obesas pelo MAFOI
(MAFOI<67) possuíam %GC entre 35 e 36,8% (MOD e ELEV) e IMC variando entre 21 e 26,8
(M e SP), e foram classificadas como EGC ou OFZ e o único homem apresentou IMC=22,49
(SP) e %GC=26,7% (ELEV) e foi classificado como EGC, o que foi condizente com as
condições obesidade sarcopênica ou obeso metabólico de peso normal descritas em outros
estudos50s .
Para a indicação do tratamento cirúrgico da obesidade foi considerado o valor mínimo da
classe OBE (ICB MAFOI>80). Nessa condição existe pertinência também à classe OFZ. Dois
dentre os 6 pacientes do estudo com ICB MAFOI – paciente do sexo feminino com IMC=38,02
(OII), %GC=47,7% (MOR) e MAFOI=91,6 e paciente do sexo masculino com IMC=36,7 (OII),
%GC=38,1% (MOR) e MAFOI=87,8 – são classificados segundo o MAFOI como OFZ. Cabe
ressaltar que a ICB MAFOI independe da presença de comorbidades, ao contrário da indicação
de tratamento cirúrgico baseado apenas no IMC.

Limitações do estudo
As funções de pertinência concebidas neste estudo foram baseadas nos conceitos,
classificações e conhecimento sobre sobrepeso e obesidade descritos na literatura e embora o
MAFOI contemple as variações descritas, outras funções de pertinência são aceitáveis.
Os cálculos do MAFOI para ICB foram definidos levando-se em consideração as faixas
inferiores de duas bandas das categorizações de IMC e %GC. Esta escolha parece ser adequada
pois essas bandas incluem indivíduos obesos, entretanto, estudos podem continuar afim de
analisar também outras condições clínicas como a síndrome metabólica, hipertensão e câncer.
A acurácia de todos as hipóteses adotadas pelo sistema de inferência difusa pode ser
verificada de acordo com a sua correspondência com os dados reais onde a ICB foi considerada
como uma boa decisão.
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CONCLUSÕES
1) O MAFOI está mais próximo da real condição clínica obesidade do indivíduo do que o IMC
e a %GC considerados isoladamente.

2) O MAFOI demonstrou ser uma alternativa viável para classificação da obesidade, bem como
para indicação de cirurgia bariátrica.
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ANEXO I
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Identificação:
Nome:
RG:

Idade:

Endereço:
Cidade:

Sexo:
Bairro:

CEP:

Telefone:

Título da pesquisa: Sistema de suporte a decisão para indicação de cirurgia bariátrica baseado na
lógica fuzzy avaliando índice de massa corporal e gordura corporal

Pesquisadora: Susana Abe Miyahira
Endereço: Rua Álvaro Pereira, 200. Bairro: Chácaras Cataguá Cidade: Taubaté

Cep:

12093-500 Telefone: 12-36335386
Instituição: Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence - HMJCF
Endereço: Rua Saigiro Nakamura, 800. Bairro: Vila Industrial Cidade: SJCampos

Cep:

12220-280 Telefone: 12-39013400

Procedimento a ser realizado:
A obesidade é considerada uma doença que é importante causa de morte e está
relacionada ao desenvolvimento de outras doenças como diabetes, pressão alta, doenças do
coração, taxas elevadas de colesterol e triglicérides no sangue, problemas nas articulações e
câncer. Essas doenças aparecem e pioram quanto maior for a obesidade. Por isso é importante
quantificar a obesidade para avaliar os riscos de aparecimento dessas doenças associadas e
também para indicar o melhor tratamento, inclusive a indicação de tratamento cirúrgico da
obesidade, que é a cirurgia bariátrica. Atualmente para avaliação da obesidade e indicação da
cirurgia bariátrica é utilizado o índice de massa corporal (IMC), que é uma relação entre o peso e
a altura da pessoa, segundo a fórmula: IMC = peso (em Kg)/altura x altura (em metros). A tabela
1 mostra a classificação de sobrepeso e obesidade segundo o IMC.
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Tabela 1 - Clinical guidelines on the identification, evaluation and treatment of overweight and
obesity in adults. Washington, National Institute of Health, 1998
Diretrizes federais para a classificação de sobrepeso e obesidade em adultos por meio do
IMC
Classificação de sobrepeso

Classe de obesidade

IMC

Peso abaixo do normal

<18,5

Normal

18,5 a 24,9

Sobrepeso

25 a 29,9

Obesidade

Obesidade mórbida

Grau I

30 a 34,9

Grau II

35 a 39,9

Grau III

≥40

A utilização do IMC na orientação de tratamento da obesidade e na indicação de cirurgia
bariátrica é apresentada na tabela 2.

Tabela 2
Indicação de cirurgia bariátrica de acordo com IMC e co-morbidades
IMC >35 e <40

IMC >40

Sem co-morbidades

Sem indicação

Com indicação

Com co-morbidades

Com indicação

Com indicação

O IMC, no entanto, tem limitações: é um método impreciso, pois não leva em
consideração as diferenças individuais na constituição física, nem no grau de atividade física e
também não considera a idade e nem o sexo do indivíduo. Além disso, o IMC mede apenas o
excesso de peso e não o excesso da gordura corporal e por outro lado, sabe-se que medir a
quantidade da gordura corporal é mais importante porque o fator realmente prejudicial na doença
obesidade é o acúmulo da gordura no corpo. Existem métodos para avaliar a quantidade da
gordura corporal, mas são muito caros e de realização demorada. Outros ainda são complicados
para fazer as medições, além de serem desconfortáveis para os pacientes. Esses fatores limitam a
utilização desses métodos na prática clínica diária e também em estudos que envolvam grande
número de pessoas. A impedância bioelétrica é um método alternativo que mede a quantidade da
gordura corporal por meio de um aparelho portátil que usa a passagem de uma pequena corrente
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elétrica através das extremidades do corpo.A avaliação da composição corporal e da quantidade
da gordura corporal pela impedância bioelétrica é realizada de forma simples, indolor, rápida e
pouco custosa.
O objetivo deste estudo é comparar as medidas de IMC e de gordura corporal obtida por
meio da impedância bioelétrica e a presença de doenças que acompanham a obesidade a fim de
esclarecer qual é a quantidade de gordura corporal compatível com o IMC que indica a cirurgia
bariátrica e a partir de que grau de gordura corporal aparecem as doenças que acompanham a
obesidade.
Para realização deste estudo serão avaliados pelo menos 300 pacientes que serão
distribuídos em grupos segundo o sexo, o IMC e a percentagem de gordura corporal. Para
medição de peso, altura e quantidade de gordura corporal os pacientes deverão estar em jejum de
6h, no mínimo, para alimentos sólidos e jejum de 4h para líquidos; na véspera da avaliação não
deverão ter praticado atividade física intensa e nem deverão ter ingerido bebidas alcoólicas. As
medições são procedimentos seguros, utilizados rotineiramente de forma rápida e fácil e não
causam dor, nem desconforto ao paciente. A participação do paciente neste estudo não implica
em riscos adicionais ao procedimento ao qual ele(a) será submetido(a).

Consentimento:
Eu estou sendo convidado(a) a participar de um estudo para avaliar a obesidade e a
indicação da cirurgia para o tratamento da obesidade. Sei que este estudo envolve no mínimo
300 pacientes, que serão distribuídos em grupos segundo o sexo e segundo o IMC e a quantidade
de gordura corporal. Sei que serão medidos meu peso e minha altura e também será medida a
minha quantidade de gordura corporal através de um aparelho que utiliza uma pequena passagem
de corrente elétrica através do corpo. Sei que todas as medições não causam dor ou desconforto.
Sei que o uso dos aparelhos para as medições não traz riscos, efeitos colaterais, danos à minha
saúde, ou ao meu bem estar. Sei que a minha participação no estudo não implica em riscos
adicionais ao tratamento a que serei submetido(a).
Eu tenho direito à privacidade. Dentro do possível, todas as informações obtidas neste
estudo que possam ser identificadas com meu nome permanecerão confidencias. Meu nome não
será revelado em quaisquer relatórios ou publicações resultantes desta pesquisa sem meu
consentimento expresso. Os indivíduos envolvidos neste estudo e em seus cuidados médicos,
monitores qualificados e outra autoridades sanitárias podem inspecionar e copiar meus registros
médicos quando apropriado e necessário.
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Eu entendo que minha participação neste estudo é estritamente voluntária, e que sou livre
para me retirar do estudo a qualquer tempo, sem qualquer prejuízo.
Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido(a) pela pesquisadora, consinto
em participar na amostragem do projeto de pesquisa em questão, por livre vontade, sem que
tenha sido submetido a qualquer tipo de pressão.
Este formulário de consentimento contém as informações necessárias para que eu possa
decidir se é do meu interesse participar deste estudo. Se eu tiver alguma dúvida relacionada aos
direitos legais, eu poderei contatar a Comissão de Ética Médica do HMJCF no telefone 1239013400 e/ou o Comitê de Ética em Pesquisa da UNITAU nos telefones 12-36254217 ou 1236254143.
Antes de assinar este consentimento foi me dada a oportunidade de fazer as perguntas
sobre o procedimento a ser realizado bem como riscos e efeitos adversos que possam ocorrer.
Com base na informação recebida, eu aceito ser voluntário(a) para participar deste estudo, e
recebo neste ato uma cópia do consentimento.

________________________________________________________________
NOME DO PACIENTE

_______________________________________________________/___/_____
ASSINATURA DO PACIENTE

DATA

Confirmo que o paciente forneceu seu livre consentimento em participar deste estudo

________________________________________________________/___/_____
ASSINATURA DO INVESTIGADOR

DATA
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ANEXO II

Sistema MAFOI:
[System]
Name='MAFOI'
Type='mamdani'
Version=2.0
NumInputs=2
NumOutputs=1
NumRules=22
AndMethod='min'
OrMethod='max'
ImpMethod='min'
AggMethod='max'
DefuzzMethod='centroid'

[Input1]
Name='IMC'
Range=[20 45]
NumMFs=5
MF1='SP':'trapmf',[23 27 28 32]
MF2='OI':'trapmf',[28 32 33 37]
MF3='OII':'trapmf',[33 37 38 42]
MF4='OIII':'trapmf',[38 42 46 47]
MF5='MA':'trapmf',[16 20 23 27]

[Input2]
Name='GC'
Range=[12 35]
NumMFs=5
MF1='AD':'trapmf',[11 12 13 17]
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MF2='LEV':'trapmf',[13 17 18 22]
MF3='MOD':'trapmf',[18 22 23 27]
MF4='ELEV':'trapmf',[23 27 28 32]
MF5='MOR':'trapmf',[28 32 35 36]

[Output1]
Name='MAFOI'
Range=[0 100]
NumMFs=6
MF1='HM':'trapmf',[4.348 21.74 26.1 43.48]
MF2='EGC':'trapmf',[26.1 43.48 56.52 68.56]
MF3='SUT':'trimf',[45.64 63.04 77.82]
MF4='OFZ':'trapmf',[45.64 68.56 78.26 84.78]
MF5='OBE':'trapmf',[80 86.96 102.2 104.3]
MF6='M':'trapmf',[1 5 15 25]

[Rules]
1 1, 1 (1) : 1
1 2, 1 (1) : 1
1 3, 2 (1) : 1
1 4, 4 (1) : 1
1 5, 4 (1) : 1
2 1, 1 (1) : 1
2 2, 1 (1) : 1
2 3, 3 (1) : 1
2 4, 4 (1) : 1
2 5, 4 (1) : 1
3 1, 1 (1) : 1
3 2, 1 (1) : 1
3 3, 3 (1) : 1
3 4, 4 (1) : 1
3 5, 5 (1) : 1
4 3, 5 (1) : 1
4 4, 5 (1) : 1
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4 5, 5 (1) : 1
5 1, 6 (1) : 1
5 2, 6 (1) : 1
5 3, 2 (1) : 1
5 4, 2 (1) : 1
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TITLE
Decision support system for obesity evaluation and bariatric surgical indication based on
fuzzy logic.

ABSTRACT

Objectives: To evaluate the use of a more accurate parameter for estimating obesity, Miyahira
Araujo Fuzzy Obesity Index (MAFOI) in a random sample and to determine its validity for
bariatric surgery indication (BSI). Methods: After approval of the Ethics Committee in Research
of the University of Taubate and the Federal University of São Paulo and obtaining informed
consent and were evaluated 81 patients who had body mass index (BMI), percentage of body fat
(% BF), percentage of fat free mass (%FFM), and fat free mass (FFM) measured by body
composition analyzer for analysis bioelectrical impedance (BIA). MAFOI was used to classify
obesity and establish a decision support system for the bariatric surgery indication (BSI).
Statistical analysis: Continuous variables were presented as mean and standard deviation (SD)
and categorical variables as numbers and percentages. The Pearson correlation coefficients and
confidence intervals (CI) (95%) were estimated to compare BMI, % BF, and MAFOI. The
McNemar test was used to compare the percentages of individuals classified as obese by BMI, %
BF, and MAFOI. Sample characterization: Eighty-one patients were enrolled in the study, which
analyzed data from 72 patients. Forty-two patients were female and 30 male patients. The mean
and SD age was 39.5 ± 11.2 years for women and 43.5 ± 15.8 years for men. The mean and SD
weight was 70.0 ± 14.5 kg for women and 79.6 ± 25.3 kg for men. The mean and SD of height
was 1.609 ± 0.057 meters for women and 1.722 ± 0.075 meters for men. Results: The mean and
SD of BMI was 27.1 ± 5.8 for women and 27 ± 7.4 for men. The mean and SD of% BF was 38.7
± 6.7 for women and 26.3 ± 7.9 for men. The mean and SD of FFM was 41.9 ± 6.3 kg for
women and 58.2 ± 13.0 kg for men. There was agreement between MAFOI and BMI for both
sexes. The percentage of individuals classified as obese by the criterion of %BF (63.9%) was
statistically higher than the criterion of BMI (23.9) (p <0.001). The percentage of individuals
classified as obese by MAFOI (56.9%) was statistically higher than the criterion of BMI (23.6%)
(p <0.001). The percentage of individuals classified as obese by the criterion of %BF (63.9%)
was the same of MAFOI (56.9%) (p=0.063). Discussion: The accuracy of BMI in diagnosing
obesity is limited in intermediate BMI ranges, in men and in the elderly, and fails to discriminate
in FFM and GC. BMI has high specificity in identifying the obese individual, but has low
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sensitivity, allowing diagnosing more than half of obese individuals ranked by% BF.
Conclusion: The MAFOI is closer to the actual clinical condition of the individual obesity. The
use of MAFOI seems more suited to assess obesity as well as for BSI.
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