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Introdução: As diferenças entre os riscos nutricionais encontrados em homens e 

mulheres se originam a partir de aspectos relacionados ao estilo de vida, qualidade da 

dieta e fatores genéticos, quais favorecem uma composição corporal no sexo masculino 

levando a uma perda de peso de até duas vezes mais do que no sexo feminino, em um 

mesmo período de tratamento de emagrecimento. Uma ferramenta relevante na 

avaliação dos riscos nutricionais é a análise da composição corporal que permite 

quantificar os componentes corporais, favorecendo a prescrição de um planejamento 

individual de treino e alimentar adequados. Nesta análise, é possível identificar o padrão 

de distribuição de gordura, a massa muscular e outros componentes corporais 

considerando cada sexo. Objetivos: Verificar a influência da composição corporal no 

emagrecimento entre homens e mulheres com obesidade. Métodos: Trata-se de uma 

análise comparativa entre homens (n=8) e mulheres (n=8), realizada com 16 

participantes obesos que ingressaram em programa de reeducação alimentar no período 

de 2017 a 2019 e com o tempo mínimo de permanência de 6 meses. Foram analisados o 

peso, percentual de gordura corporal, massa muscular esquelética e o Índice de Massa 

Corporal (IMC) na primeira e última consulta. Para análise estatística foi empregado o 

teste t de Student, adotando um nível de significância de p<0,05. As análises foram 

processadas utilizando o Software Statistical Package for the Social Sciences 20.0. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob parecer do número 

2.516.980/2018 (3ª versão). Resultados e Discussão: Foram avaliados 16 pacientes, em 

proporções iguais de sexo, com uma média de 41 (±11) anos de idade e permanência no 

programa de 11 (±4,3) meses. O estudo comparativo de médias entre os sexos 

mostraram: para homens e mulheres, respectivamente, os pesos inicial e final foram de 

124,0kg-121,9kg e 104,3kg-103,8kg; gordura corporal de 43,8%-39,5% e 48,2%-

47,3%; massa muscular esquelética de 38,9kg-41,3kg e 29,8kg-29,9kg; IMC de 

41,0kg/m²-39,8kg/m² e 40kg/m²-39,9kg/m² e com tempo de permanência de 10 meses 

entre os homens e 11 meses entre as mulheres. Somente a gordura corporal final (p= 

0,047) foi maior entre as mulheres; a massa muscular esquelética inicial (p= 0,003) e 

final (p. 0,001) mais elevadas entre os homens. Os resultados apontaram a maior 

facilidade do sexo masculino para perda de peso e ganho de massa muscular, ratificando 

que a fisiologia tem um papel importante neste cenário, pois, o teor muscular dos 

homens gera um metabolismo mais acelerado. Os homens são menos propensos a faltar 

consultas nutricionais. Além disso, as mulheres têm maior probabilidade de comer por 

tédio, frustração, estresse ou fatores hormonais. Conclusão: Faz-se necessário que, 

principalmente, as mulheres mantenham-se ativas, com atividades para aumentar a 

massa muscular, gerando assim a maior queima de calorias para o emagrecimento 

satisfatório.  
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