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RESUMO 

 

 

A impedância bioelétrica (IB) é um método promissor para a avaliação dos componentes 

corporais por ser seguro e utilizar equipamentos de fácil manuseio, podendo ser usada tanto 

na prática clínica quanto em estudos epidemiológicos. Porém, se faz necessária a avaliação do 

desempenho destes analisadores para diferentes grupos populacionais, já que os mesmos 

utilizam equações de predição que foram desenvolvidas para grupos específicos. O objetivo 

do presente estudo foi comparar a composição corporal obtida por quatro analisadores de IB 

(Tanita TBF-305, Tanita BC-418, Omron BF-300 e Omron BF-500) e a fórmula 

antropométrica de Durnin & Womersley, 1974 (ANTRO), com a absorptiometria de raio-X de 

duplo feixe (DXA) em adultos residentes no estado do Rio de Janeiro. As avaliações 

ocorreram no Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da Universidade Federal 

Fluminense (LANUFF). Uma análise descritiva foi utilizada para as variáveis contínuas. 

Foram utilizados gráficos de Bland & Altman (1986) para avaliar a concordância entre os 

métodos, juntamente com as informações de coeficiente de correlação (r). Usou-se o teste t 

pareado para comparar os valores médios de percentual de gordura corporal (%GC), massa 

livre de gordura (MLG) e massa de gordura (MG) obtidos pelos equipamentos de IB, ANTRO 

e DXA, bem como o erro padrão da estimativa (EPE) para avaliar o desempenho dos métodos 

testados. Em mulheres (n=36) não houve diferença estatística para MG e MLG pela 

antropometria e o Omron BF-500, cujos EPE variaram de excelente a ideal em relação à DXA 

(1,53 kg e 1,93 kg, respectivamente), apresentando os menores vieses e limites de 

concordância para todos os parâmetros. Nos homens, apenas Omron BF-500 apresentou 

resultados satisfatórios para todos os parâmetros. O presente estudo sugere o uso cauteloso de 

analisadores de IB devido à grande variedade de resultados entre eles, sendo necessária a 

validação destes equipamentos em diferentes populações. 

 

Palavras-chaves: composição corporal, impedância bioelétrica, absorptiometria de raio-X de 

duplo feixe. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The bioelectrical impedance analysis (BIA) it is a promising method for assessing body 

components because it safety and easy handling and can be used both in clinical practice and 

epidemiological studies. However, it is necessary to evaluate the performance of these 

analyzers to different population groups, since they use equations that were developed for 

specific groups. The aim of the present study was to compare the body composition values 

obtained by four BIA analyzers (Tanita TBF-305, Tanita BC-418, Omron BF-300 and Omron 

BF-500) and the anthropometric formula of Durnin & Womersley, 1974 (ANTRO) with the 

Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (DXA) in adults living in Rio de Janeiro. Assessments 

were made at the Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da Universidade Federal 

Fluminense (LANUFF). A descriptive analysis was used for the continuous variables. Bland 

& Altman plots (1986) were used to assess agreement between methods, along with the 

information of the correlation coefficient (r). The paired t test were used to compare the mean 

values of percentage body fat (%BF), fat free mass (FFM) and fat mass (FM) obtained by 

BIA, ANTRO and DXA, as well as the error of estimate (SEE) to evaluate the performance of 

the tested methods. In women (n = 36) there was no statistical difference for FM and FFM by 

anthropometry and Omron BF-500, whose EPE ranged from excellent to ideal in relation to 

DXA (1.53 kg and 1.93 kg, respectively), besides with smaller biases and limits agreement for 

all parameters. In men, only Omron BF-500 showed satisfactory results for all parameters. 

The present study suggests cautious in the use of BIA analyzers due to the wide variety of 

results between them, being necessary the validation of these devices in different populations. 

 

Keywords: body composition, bioelectrical impedance, dual-energy X-ray absorptiometry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A avaliação da composição corporal (CC) é importante para o diagnóstico do estado 

nutricional, tanto na prática clínica quanto em estudos epidemiológicos (Anjos e Wahrlich, 

2007). Seu objetivo envolve a descrição das alterações que se sucedem durante os períodos de 

crescimento, maturação, envelhecimento, mudanças fisiológicas presentes nas fases de 

gestação, aleitamento e em algumas doenças, bem como aquelas ocorridas com a prática de 

atividade física (Anjos e Wahrlich, 2007; Aristizàbal et al., 2007). 

Alterações na CC como o excesso de gordura corporal (GC) e sua localização mais 

centralizada estão relacionados com o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis 

como diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias e certos cânceres (Rezende et al., 2007; 

Bezerra e Sichieri, 2011), sendo o oposto observado com a manutenção da massa livre de 

gordura (MLG) (Sun et al., 2003). 

No Brasil, as prevalências de sobrepeso (índice de massa corporal - IMC ≥ 25,0 kg/m²) 

e obesidade (IMC ≥ 30,0 kg/m²) têm aumentado em todas as regiões, em ambos os sexos. Os 

dados da última Pesquisa de Orçamento Familiar realizada em 2008/2009 no país (POF 

2008/2009), demonstram que 50% dos homens e 48% das mulheres apresentam algum grau 

de excesso de peso e que a obesidade está presente em 12,5% dos homens e 16,9% das 

mulheres (IBGE, 2010).  Comparando estes percentuais com a POF anterior (POF 2002/2003) 

é possível observar que o excesso de peso aumentou 9% entre os homens e 8% nas mulheres, 

enquanto que a obesidade aumentou de forma semelhante entre os sexos (3,5% e 3,9%, 

respectivamente). 

Em estudos epidemiológicos ou de vigilância nutricional, geralmente, utilizam-se 

dados antropométricos para a identificação do estado nutricional de indivíduos, sendo o IMC 

o mais cotado devido a sua facilidade de uso, baixo custo, sua relação com a 
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morbimortalidade e a vasta disponibilidade de dados (Anjos, 1992; Sun et al., 2003; Anjos e 

Wahrlich, 2011). Entretanto este índice não é capaz de discriminar os componentes corporais, 

sendo pouco sensível para diagnóstico do estado nutricional (Anjos, 1992; Aristizàbal et al., 

2007), principalmente em indivíduos com excesso de adiposidade. 

Desta forma, há necessidade de se desenvolver ou validar técnicas de baixo custo e 

boa acurácia para estimar a CC, que possam ser utilizadas em larga escala. A antropometria 

(ANTRO) é método mais utilizado em campo com o objetivo de estimar a CC por meio da 

soma de medidas de dobra cutânea (DC) aplicada a uma equação de predição (Gibson, 1990; 

Rezende et al, 2007). Porém, há controvérsias em relação ao seu uso já que a acurácia 

depende de intenso treinamento e habilidade do avaliador ou antropometrista, padronização 

dos sítios de medidas, entre outros fatores (Ferreira e Sichieri, 2007). 

Uma técnica promissora é a impedância bioelétrica (IB), método capaz de estimar a 

CC de forma simples e rápida, sendo de baixo custo e não invasiva, através da passagem de 

uma corrente elétrica de baixa intensidade pelo corpo (Román et al., 1999; Heyward, 2001). 

Atualmente existem no mercado diversos analisadores de impedância bioelétrica 

considerados profissionais e domésticos. Os modelos profissionais, além de fornecerem as 

estimativas de gordura corporal, massa livre de gordura (MLG) e água corporal total (ACT), 

disponibilizam valores de resistência (R), reatância (Xc), ângulo de fase (ϕ) ou apenas o de 

impedância (Z). Já modelos domésticos são sistemas de baixo custo e mais simples que 

fornecem, muitas vezes, apenas valores do percentual de gordura corporal (%GC). Todavia, 

para qualquer aparelho, são utilizadas equações para estimar a CC que variam conforme o 

equipamento sendo específicas para a população na qual foram geradas (Kyle et al., 2001; 

Rezende et al., 2007). 

Assim sendo, para garantir a acurácia das estimativas de CC, é necessária a avaliação 

do desempenho de um determinado método, comparando-o com técnicas mais sofisticadas e 

consideradas padrão-ouro, para populações de diferentes origens. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

Apesar do índice de massa corporal (IMC) ser amplamente utilizado para fins de 

diagnóstico nutricional, este não é capaz de determinar os componentes corporais, o que 

dificulta a identificação de indivíduos com excesso de gordura corporal, mesmo que a relação 

entre a massa corporal (MC) e a estatura (EST) esteja adequada. 

Tendo em vista a importância de se obter informações sobre os componentes corporais 

de forma acurada e mais simples, o presente trabalho pretende avaliar o desempenho da 

equação antropométrica de Durnin e Womersly (1974) e de diferentes analisadores de IB de 

frequência única na estimativa da CC em adultos utilizando-se como padrão-ouro a 

absorptiometria de raio-X de duplo feixe. 

A validação destes analisadores na estimativa da CC é de interesse clínico e também 

epidemiológico por ser uma técnica simples, rápida e que requer pouca técnica do avaliador, o 

que facilitaria a obtenção de dados com boa acurácia e precisão. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o desempenho da técnica antropométrica e de diferentes analisadores de 

impedância bioelétrica de frequência única na obtenção da composição corporal em adultos 

residentes no estado do Rio de Janeiro. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Estimar o percentual de gordura corporal (%), massa de gordura (kg) e massa livre de 

gordura (kg) pela antropometria. 

2. Estimar o percentual de gordura corporal (%), massa de gordura (kg) e massa livre de 

gordura (kg) por quatro analisadores de impedância bioelétrica de frequência única. 

3. Determinar o percentual de gordura corporal (%), massa de gordura (kg) e massa livre 

de gordura (kg) por absorptiometria de raio X de duplo feixe. 

4. Comparar os valores de composição corporal obtidos pelos métodos de antropometria 

e impedância bioelétrica com os medidos pela absorptiometria de raio-X de duplo 

feixe. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

4.1. CONCEITOS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

A composição corporal (CC) é conceituada como o fracionamento da massa corporal 

(MC) em dois ou mais componentes baseados em informações obtidas através da análise de 

dissecação de cadáveres (Anjos e Wahrlich, 2007). No modelo anatômico, o corpo humano é 

dividido em tecidos dissecáveis como pele, ossos, músculos e órgãos; enquanto que o modelo 

químico é baseado na informação dos componentes químicos como água, gordura e proteínas 

dos tecidos, sendo este último mais utilizado por ser mais desenvolvido experimentalmente 

(Clarys et al., 1999).  

Em 1992, Wang e colaboradores, propuseram organizar a expressão da MC em cinco 

diferentes niveis. O nível atômico é constituído de oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, 

cálcio e fósforo, representando mais de 98% da MC. No nível molecular a MC pode ser 

separada em seis componentes principais: água, proteína, glicogênio, lipídios, minerais ósseos 

e extra-ósseos. Ainda integram essa organização os níveis celular, composto pelas células, 

fluido celular e sólidos extracelulares; tecidual, representado pelos tecidos, órgãos e sistemas; 

e, por fim, o corpo inteiro, que consiste do tamanho, forma e características físicas, descritas a 

partir de dimensões como estatura (EST), comprimento de segmentos, largura corporal, 

circunferências, dobras cutâneas (DC), área de superfície corporal, volume corporal e a 

própria MC (Wang et al., 1992). Com base neste arranjo é possível criar modelos que incluam 

de dois até 11 componentes (Wang et al., 1992). 

O modelo mais clássico é o de dois componentes no qual a MC é optida pela soma da 

massa de gordura (MG) e da massa livre de gordura (MLG) (Heyward e Stolarczyk, 1996). 

Esta última é composta principamente por água intra e extracelular, eletrólitos, proteínas e 

minerais e suas suposições são baseadas em: densidade de 1,100 g/cm³; além de conter 73,8% 
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de água na MLG, 19,4% de proteína e 6,8% de mineral (Marques et al., 2000). Os homens 

geralmente apresentam este compartimento em maior quantidade por possuirem a massa 

muscular esquelética mais desenvolvida, sendo este o maior tecido representante da MLG 

(Gibson, 1990; Kyle et al, 2001). 

A GC é representada pelo tecido adiposo presente nas regiões internas (inter e 

intramusculares, abdominal e torácica) e subcutânea, possuindo as funções de reserva 

energética, isolante térmico e mecânico, transporte para vitaminas lipossolúveis, formação de 

estruturas como hormônios e bainha de mielina, entre outras (Lohman, 1992; Mendonça, 

2010). Atualmente é o componente mais investigado tanto pelo seu aspecto quantitativo, cujo 

excesso apresenta-se prevalente em diferentes idades, etnias e em ambos os sexos, quanto 

qualitativo, no qual a distribuição está associada à presença de doenças crônica, como 

hipertensão, diabetes e alguns cânceres (Rezende et al., 2007; Bezerra e Sichieri, 2011).  

Além disso, possui a caraterística de ser variável mesmo em indivíduos de sexo, massa 

corporal e estatura semelhantes (Gibson, 1990) e sua distribuição pode ser específica por 

idade e sexo (Assis et al., 1999) no qual as mulheres e indivíduos idosos possuem, em média, 

as maiores reservas em relação à sua MC (Kyle et al., 2001; Deurenberg e Roubenoff, 2005; 

Gibson, 1990). Na mulher adulta, a GC é de grande importância para o processo de gestação e 

outras funções hormonais específicas, tendo como principais depósitos nas regiões pélvica e 

glândulas mamárias (Guedes, 1994), enquanto que em homens, o maior depósito de gordura 

se localiza principalmente na região intra-abdominal (Assis et al., 1999).  

No modelo de dois componentes assume-se que a gordura corporal apresenta uma 

densidade igual a 0,901 g/cm³ (Marques et al., 2000) e que a composição da massa livre de 

gordura seria constante. Entretanto, discute-se que essas suposições acerca dos componentes 

corporais podem variar conforme idade, sexo, etnia, nível de atividade física e adiposidade de 

populações, acarretando em erro sistemático em suas estimativas (Marques et al., 2000; 

Bottaro et al., 2002). 

Usualmente, a gordura é expressa em termos relativos à MC, como percentual de 

gordura corporal (%GC) (Heyward e Stolarczyk, 1996), porém não há um consenso quanto 

aos pontos de corte da quantidade de GC capazes de trazer riscos à saúde (Gibson, 1990) por 

isso, tipicamente, são usados os pontos de corte definidos pela Associação Dietética 

Americana (ADA)/Associação Dietética Canadense (CDA) de ≥ 25% para homens e ≥ 30% 

para mulheres. 
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4.2. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

No estudo da CC há diversos métodos que variam de acordo com seus princípios 

físicos, acurácia, custos de aquisição e manutenção, facilidade de manuseio, praticidade de 

transporte, entre outros; nos quais são empregadas técnicas de determinação direta, indireta e 

duplamente indireta (Martin e Drinkwater, 1991; Rezende et al, 2007). Os procedimentos de 

determinação direta são aqueles no qual o avaliador manipula diretamente os diferentes 

tecidos do corpo “in loco” (Guedes, 1994), ou seja, é realizada por meio da dissecação física 

ou físico-química de cadáveres (Monteiro e Fernandes Filho, 2002). 

Os métodos indiretos são aqueles onde não há manipulação dos componentes “in 

loco”, mas a determinação é realizada a partir da extrapolação de suposições estabelecidas por 

meio do método direto (Deurenberg e Roubenoff, 2005). Alguns métodos indiretos 

considerados padrão-ouro são a densitometria ou pesagem hidrostática, hidrometria ou 

diluição de isótopos, potássio corporal total e a absorptiometria de raio-X de duplo feixe 

(DXA). Apesar da boa acurácia, os métodos indiretos apresentam limitações quando se deseja 

avaliar grandes populações devido aos altos custos e por serem, muitas vezes, limitados a 

laboratórios (Rech et al., 2007). Em contrapartida, as técnicas duplamente indiretas são 

aquelas validadas a partir de um método indireto por meio da relação estatística entre eles 

(Deurenberg e Roubenoff, 2005), como exemplos temos a antropometria (ANTRO) e a 

impedância bioelétrica (IB). 

 

 

4.2.1. Absorptiometria de raio-X de duplo feixe (DXA) 

 

A absorptiometria de raio-X de duplo feixe (DXA) é um método seguro, rápido e que 

necessita de pouca cooperação do avaliado, usado para medir a composição total e regional do 

corpo incluindo MG, tecido magro mole e conteúdo mineral ósseo, sendo a MLG estabelecida 

como a soma destes dois últimos componentes (Roubenoff et al., 1993; Heymsfield et al., 

1997; Heyward, 2001; Lohman e Chen, 2005). O princípio do método é a geração de fótons 

em dois níveis de energia (40 keV e 70 keV), a partir de uma fonte de raios-X, que são 

atenuados conforme interações com os elementos constituintes dos tecidos, de acordo com o 

tipo e a proporção destes elementos (Heymsfield et al., 1997; Campana e Paiva, 2005). 

A DXA é um dos poucos métodos que sofreram modificações ao longo do tempo, 

sendo precedida pelas absorptiometrias de fóton único e duplo. Suas diferenças incluem a 
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origem de fótons (iodo-125 e gadolínio-153, respectivamente), cuja evolução possibilitou a 

quantificação da densidade mineral óssea. A DXA difere na inclusão de um tubo de raio-X 

capaz de transformar a energia em diferentes níveis (baixo e alto), o que aumentou a precisão 

nas medidas de tecido mole e massa óssea (Lohman e Chen, 2005). Por ter sido originalmente 

desenvolvido com a finalidade de medir este último componente, a DXA aparece em alguns 

estudos como método de escolha para representar a densidade óssea em modelos de 4 

compartimentos em adultos (Jebb et al., 2000; Deurenberg e Deurenberg-Yap, 2002; Sato et 

al., 2007; LaForgia et al., 2008). Mesmo assim, é amplamente utilizado como método padrão-

ouro em estudos de validação considerando outros componentes, sendo o %GC o parâmetro 

mais investigado (Kitano et al., 2001; Demura et al., 2004; Pateyjohns et al., 2006; Neovius et 

al., 2006; Sato et al., 2007; Boneva-Asiova e Boyanov, 2008; Bosy-Westphal et al., 2008; 

Jensky-Squires et al., 2008; Volgyi et al., 2008; Gupta et al., 2011; Rech e Glaner, 2011). 

A baixa exposição à radiação possibilita a sua avaliação em todas as idades porém esta 

não é aconselhável em mulheres com suspeita ou comprovada gestação para evitar possíveis 

efeitos teratogênicos (Lohman e Chen, 2005). 

Os equipamentos utilizados são caracterizados por uma mesa de escaneamento (Figura 

1) no qual um braço recebe a atenuação dos raios emitidos pela parte inferior e a análise da 

informação ocorre com o auxílio de um software, por meio da interpretação de diferentes 

pixels (Lukaski, 1993) (Figura 2). Além disso, para garantir a acurácia, é necessária a 

calibração do equipamento antes do início das avaliações com o auxílio de um espectro 

espinhal (Demura et al., 2004). 

O equipamento de DXA deve ser operado por um técnico em radiologia habilitado e a 

avaliação ocorre com o indivíduo deitado em decúbito dorsal, com roupas leves e sem portar 

objetos de metal (Monteiro et al., 2000; Campana e Paiva, 2005). O custo do equipamento, 

bem como ter à disposição um técnico e ambiente de dimensão adequada, limita o uso da 

DXA a laboratórios e clínicas especializadas (Monteiro e Fernandes Filho, 2002; Campana e 

Paiva, 2005).  

Uma de suas limitações inclui a dificuldade apresentada pelo feixe de fótons ao tentar 

penetrar em tecidos mais espessos, como é observado em pessoas obesas, na qual a MG pode 

ser subestimada (Genton et al., 2002). Além disso, indivíduos muito obesos e/ou muito altos 

podem não caber na mesa de escaner, gerando um resultado incorreto (Genton et al., 2002; 

Anjos e Wahrlich, 2007). Uma outra limitação ocorre do fato de apresentar diferenças nas 

avaliações do mesmo indivíduo, em equipamentos e versões de software idêndicos (Monteiro 

e Fernandes Filho, 2002; Deurenberg e Roubenoff, 2005). 
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Figura 1: Equipamento Lunar iDXA (GE Healthcare®). 

 

  

Figura 2: Exemplo de imagens geradas pelo software enCORE (Lunar iDXA - GE 

Healthcare®) da composição corporal (massa gorda e massa magra) e osso corporal. 

 

 

4.2.2. Antropometria (ANTRO) 

 

A antropometria (ANTRO) é um método amplamente utilizado tanto na clínica quanto 

em estudos epidemiológicos com a finalidade de se obter informações das dimensões 

corporais e de CC, de forma simples, não invasiva e barata (Monteiro e Fernandes Filho, 

2002; Aristizábal et al, 2007; Anjos e Wahrlich, 2011). A dobra cutânea (DC) é uma medida 

antropométrica usada para estimar a CC por meio da quantificação da gordura corporal 

subcutânea em um ou mais sítios, que quando aplicadas à uma equação de predição, 

aproxima-se da GC para indivíduos do mesmo sexo (Gibson, 1990; Anjos e Wahrlich, 2007). 

A técnica da DC compreende a mensuração da espessura formada pela dupla camada 

de pele e tecido adiposo subcutâneo quando pinçada pelos dedos indicador e polegar do 

antropometrista a 1cm acima do local previamente identificado por caneta removível, no qual 

a pinça do adipômetro irá exercer uma pressão constante, cujo resultado corresponde à 

medida, em milímetros (mm) (Anjos e Wahrlich, 2011). O adipômetro mais utilizado em 

pesquisa é o britânico Harpenden® (precisão de 0,2mm – Figura 3). 
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Figura 3: Apidômetro Harpenden®. 

 

A maioria das equações de predição considera o somatório de diferentes sítios, 

principalmente DC triciptal, biciptal, subescapular e supra-ilíaca, com o objetivo de estimar a 

densidade corporal (Dc). Posteriormente esta informação é aplicada a outras equações de 

predição para estimar o %GC, sendo a de Siri, 1956 a mais utilizada (Gibson, 1990; Heyward, 

2001): 

%GC= [(4,95/Dc)-4,5] x 100 

Todavia as equações disponíveis na literatura são específicas para as populações nas 

quais foram geradas e necessitam ser validadas a fim de garantir a acurácia da estimativa da 

composição corporal em populações semelhantes (Heyward, 2001). 

A equação de Durnin e Womersley (1974) é a mais utilizada pela área de Nutrição 

(Anjos e Wahrlich, 2007). Esta equação, desenvolvida por regressão linear, sendo específica 

por idade e sexo, utilizou dados de uma amostra de 209 homens e 272 mulheres saudáveis, 

com idade entre 16 e 72 anos e considerou a melhora da estimativa por meio das medidas 

isoladas, em duplas, trios e de todas as medidas somadas (triciptal, biciptal, subescapular e 

supra-ilíaca), sendo esta última a mais adequada em comparação ao método padrão-ouro peso 

hidrastático (Durnin e Womersley, 1974). 

Entretanto, como abordado anteriormente, quanto mais específica a equação de 

predição, maior será a acurácia. Esta afirmação é corroborada pelo estudo de Petroski e Pires-

Neto (1995) que avaliaram 30 equações, de acordo com a idade, disponíveis na literatura para 

estimar a Dc em 281 mulheres brasileiras em comparação com o método padrão-ouro 

pesagem hidrostática, das quais apenas duas equações generalizadas (erro padrão da 

estimativa – EPE = 3,22 e 3,29 %GC) e 2 específicas (EPE = 3,50 e 3,90 %GC) obtiveram 

resposta aceitável. 

Além da escolha da equação de predição mais próxima à amostra estudada, a presição 

é preservada quando se estabelece a padronização das medidas a serem coletadas, incluindo 

locais anatômicos utilizados, orientações quanto ao posicionamento do avaliado, lado do 

corpo a ser medido, escolha e uso adequado do equipamento (adipômetro), cuja calibração 

deve ser periódica; além do modo como as informações serão registradas e armazenadas, 
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quantidade e ordem de repetições, entre outros, devem ser considerados no momento do 

treinamento, principalmente se houver mais de um antropometrista (Ferreira e Sichieri, 2007; 

Anjos e Wahrlich, 2011). Cuidados na escolha do ambiente no qual as avaliações serão 

realizadas também devem ser considerados pois este deverá ter dimensão adequada para 

acomodar pelo menos mais um assistente, além dos equipamentos necessários. Além disso, 

este deve ser preferencialmente confortável e privado para que o avaliado não se sinta 

constrangido em trajes menores como, por exemplo, roupas de banho (Ferreira e Sichieri, 

2007; Anjos e Wahrlich, 2011). Entretanto, mesmo com todos estes aspectos controlados, 

erros na avaliação podem ocorrer em indivíduos com muita adiposidade, principalmente se as 

medidas aproximam-se da abertura máxima do adipômetro, sendo as mulheres e os idosos 

aqueles que apresentam os maiores erros (Heyward, 2001; Bellisari e Roche, 2005). 

 

 

4.2.3. Análise da impedância bioelétrica (IB) 

 

A análise da impedância bioelétrica (IB) é um método de estimação da CC 

caracterizado pela praticidade, rapidez, segurança (exceto em indivíduos portadores de 

equipamentos elétricos como o marca-passo, cujo uso é desaconselhado), não-invasivo, 

relativamente barato e de pouca dificuldade técnica, podendo ser utilizado na prática clínica e 

em estudos epidemiológicos (Román et al., 1999; Heyward, 2001). 

A impedância (Z) é uma grandeza física expressa, em ohms (Ω), pela relação entre a 

tensão e corrente (∆V/I) (Campana e Paiva, 2005) e definida como à oposição ocorrida à  

passagem de uma corrente elétrica composta pela resistência (R - Ω) e reatância (Xc - Ω) 

(Román et al., 1999), como demonstrado pela equação abaixo (Chumlea e Sun, 2005): 

Z² = R² + Xc² 

A R é caracterizada como a própria oposição à passagem de corrente elétrica enquanto 

que a Xc representa um componente dielétrico da Z, sendo dependente da frequência aplicada 

(Figura 4). Em baixas frequências, a Z é igual à R e a Xc é igual a zero (0); com o aumento da 

frequência, a Xc aumenta até um limite, que depende da composição do condutor; sucedida de 

sua queda, no qual a Z volta a ser representada apenas pela R (Chumlea e Sun, 2005). Esta 

relação justifica o motivo pelo qual, em frequências extremas, pode-se assumir que o valor da 

Z é similar ao valor da R (Baumgartner et al., 1988; Campana e Paiva, 2005). 

O ângulo de fase (ϕ) pode ser definido como o arco tangente da razão entre Xc e R que 
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representam, em um plano cartesiano, as coordenadas abscissa e ordenada, respectivamente, 

no qual a Z é definida pela reta que liga a origem do plano definido pelas coordenadas (R, Xc) 

(Román et al, 1999). No corpo humano, esta informação pode ser associada à distribuição 

corporal da água entre seus espaços, que dependerá da qualidade, tamanho e integralidade das 

membranas celulares (Campana e Paiva, 2005; Eickemberg et al, 2011). Muitos estudos 

correlacionam as informações obtidas entre indivíduos sadios e doentes com o objetivo de 

avaliar possíveis alterações fisiológicas decorridas do advento de diversas doenças e associá-

las aos seus prognósticos (Oliveira et al., 2012; Llames et al., 2013) 

 

 

Adaptado de Chumlea e Sun, 2005. 

Figura 4: Representação gráfica da relação entre resistência (Ω) e reatância (Ω) de acordo 

com as alterações de frequência (kHz) e sua influência na impedância (Ω). 

 

No corpo humano, cujo condutor é representado pela combinação de água e eletrólitos 

presentes nos diferentes tecidos (por exemplo líquido cefalorraquidiano, sangue e músculo) e 

a Xc pela capacitância assumida pela membrana celular, esta propriedade da Z comporta-se 

com a passagem da corrente apenas pelos fluidos extracelulares em frequências baixas, 

enquanto que nas mais elevadas, a corrente é capaz de atingir tantos os fluidos extra quanto 

intracelulares (Lukaski, 1987; Baumgartner et al., 1988). Assim, pode-se prever que os 

valores de Z serão menores nos indivíduos com maiores conteúdos de MLG e água corporal 

total (ACT), considerando a propriedade condutiva destes compartimentos; em contrapartida, 

o oposto poderá ser observado naqueles que possuem em maior proporção, tecidos altamente 

resistivos como GC, ossos e espaços cheios de ar, por exemplo, os pulmões (Heyward, 2001). 

Assim, conclui-se que a Z é diretamente proporcional a GC (Monteiro e Fernandes Filho, 

2002). 

A Z de um condutor geométrico isotrópico está relacionada ao seu tamanho e 
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configuração, área transversal e frequência do sinal aplicado, como representado na equação 

abaixo, no qual ρ é uma constante de resistividade (Ωcm); L, a altura do condutor (cm) e A, 

sua área transversal (cm²) (Lukaski, 1987): 

Z = ρL/A 

Se multiplicarmos por L/L, a equação mantém sua essência (Kuhsner, 1992): 

Z = ρL/A * L/L 

Com esta operação, contudo, é possível rearranjar a equação de modo que A*L, pode 

ser substituída por volume (V – cm³), relacionando-se com a estimativa do volume 

representado pela ACT, e L passa a ser definida pela estatura (EST – cm) (Kuhsner, 1992). 

Além disso, considerando que a Xc atinge valores muito baixos no corpo humano, também 

pode-se assumir que R equivale à Z (Ramón et al, 1999): 

V = ρL²/R 

Adicionalmente, considerando que a constante de resistividade não sofre alterações, 

podemos estabelecer que o volume do condutor, no caso sendo representado pelos fluidos 

corporais, pode ser definido pela equação abaixo, também identificada como índice de 

impedância e reconhecida como aquela que possui a melhor relação preditora de ACT 

(Kushner, 1992; Ramón et al, 1999; Campana e Paiva, 2005): 

Índice de impedância = EST²/R 

Como o método é baseado no modelo de dois compartimentos, no qual a MC é 

representada pela soma de MG e MLG e que a hidratação nesta última é constante (~73,8%), 

é possível estimar tanto a ACT quanto a MLG por meio da Z do corpo todo, a partir da 

indução de uma frequência constante, geralmente de 50 kHz (Heyward e Stolarczyk, 1996; 

Anjos e Wahrlich, 2007). As quantidades de GC absoluta podem ser obtidas pela diferença 

entre a MC e a MLG, e essa pode ser expressa em termos relativos à MC (Lukaski, 1987). 

Entretanto, deve-se ter muita atenção ao extrapolar estes princípios para a estimativa 

da CC, visto que o corpo humano não é formado por um cilindro perfeito, ou seja, com 

comprimento e área transversal uniformes, sendo mais similar a um conjunto de cinco 

cilindros, representados pelos braços, pernas e tronco, excluindo-se a cabeça (Figura 5) 

(Kushner, 1992; Heyward e Stolarczyk, 1996). Além disso, este não possui a característica 

isotrópica, cuja densidade da corrente seria capaz de se distribuir de maneira uniforme e em 

todas as direções, já que os tecidos não possuem composição única e uniforme (Román et al, 

1999). Por fim, o mesmo deveria ser considerado quanto ao uso da constante de resistividade 

(ρ), aplicável à um condutor homogêneo, sem considerar formas e tamanhos (Chumlea e Sun, 

2005), o que não condiz com as diferenças inerentes ao homem, decorrente de miscigenações 
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e pelas singularidades que ocorrem em cada processo do desenvolvimento biológico. 

 

 

Figura 5: Modelo de cinco cilindros sugerido por Kushner (1992). 

 

Com os avanços científico e tecnológico, a estatística foi explorada como alternativa 

para melhorar as predições de ACT e MLG com o acréscimo de novas variáveis às equações, 

utilizando a análise de dados conhecida como regressão multivariada (Kushner, 1992; 

Heymsfield e Stolarczyk, 1996). As variáveis MC, idade, sexo, etnia e nível de atividade 

física são as mais utilizadas (Kushner, 1992; Deurenberg e Roubenoff, 2005; Eickemberg et 

al., 2011). Contudo, para que estas novas equações de predição possam ser difundidas com 

credibilidade para uso em diferentes populações e situações biofisiológicas, muitos autores 

realizam sua validação, ou seja, investigam a acurácia (Kushner, 1992; Marques et al., 2000). 

Há diversas metodologias porém a técnica mais descrita na literatura, conhecida como 

validação cruzada, consiste na aplicação de equação desenvolvida por regressão em uma 

determinada amostra, em uma outra amostra porém com a mesma origem para que se avalie 

seu comportamento em estimar o que se pretende, usando um método reconhecido como 

padrão-ouro (Guo et al., 1996; Chumlea e Sun, 2005). As equações podem ser específicas 

para uma população ou generalizadas porém deve-se considerar que quanto mais restrita e 

semelhante à população investigada, melhor a acurácia (Campana e Paiva, 2005). 

No estudo de Rech e colaboradores (2008), por exemplo, que avaliou a MLG medida 

por DXA com a estimada por quatro equações de IB específicas para 180 idosos (120 

mulheres) brasileiros com idade entre 60 e 81 anos, encontrou-se diferenças na CC entre 

homens e mulheres, reforçando que as equações para idosos devem ser específicas para o 

sexo. Um outro exemplo pode ser observado em uma amostra de 55 afro-americanas de 33 a 

54,3 anos, saudáveis e com sobrepeso (IMC > 27,0 kg/m²), no qual Newton e colaboradores 
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(2006) avaliaram o desempenho de 10 equações para predição de %GC caracterizadas como 

generalizadas, específicas para indivíduos obesos e específicas para afro-americanos, onde 

apenas uma equação generalizada e uma específica para afrodescentes apresentaram 

resultados sem diferença em relação ao padrão DXA, enquanto que a maioria a maioria 

subestimou %GC. 

A precisão pode ser influenciada também por variações fisiológicas e farmacológicas, 

como alterações no nível de hidratação e de exercício, dieta, período do ciclo mesntrual, 

temperatura da pele e uso de diuréticos e hormônios, pois alteram os resultados da CC 

(Chumlea et al., 1987; Caton et al., 1988). Kushner, 1992 enfatiza também os erros que 

podem ser introduzidos com a  inadequada orientação quanto ao posicionamento correto e o 

controle da temperatura ambiental no momento da avaliação que podem influenciar no fluxo 

sanguíneo cutâneo e modificar o comportamento da água no corpo. Além disso, deve-se 

considerar a calibração periódica dos analisadores, de acordo com as recomendação do 

fabricante (Eickemberg et al, 2011).  

Por estes motivos, devem ser estabelecidos protocolos de medida. Heyward, 2001 

sugere: 

• Não comer ou beber 4 horas antes; 

• Não fazer atividade física intensa 12 horas antes; 

• Urinar 30 minutos antes; 

• Não consumir bebida alcoólica 48 horas antes; 

• Não utilizar diuréticos 7 dias antes; 

• Não realizar a medida em mulheres que estão retendo líquido durante o ciclo 

menstrual. 

 

Para realizar a avaliação por este método geralmente utiliza-se quatro eletrodos que 

são colocados diretamente em contato com a pele por meio de cabos ou através de superfícies 

condutoras (Rezende et al., 2007), nos quais dois introduzem a corrente (I em amperes), 

chamados de injetores, e dois detectam as alterações na tensão (∆V em volts), especificamente 

a sua queda, conhecidos como sensores (Campana e Paiva, 2005; Monteiro e Fernandes Filho, 

2002). 

O mercado oferece diferentes tipos de analisadores de IB que possuem diversos meios 

de se obter informações a respeito da CC, o que pode influenciar a validade dos resultados 

(Bosy-Westphal et al., 2008).  Estes analisadores podem ser classificados de acordo com a 

frequência aplicada ou com a quantidade de eletrodos apresentados. 
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Os monofrequenciais ou de frequência única (50 kHz), com uma corrente de 300 a 800 

µA, são capazes de estimar apenas a ACT, enquanto que os multifrequenciais (5 kHz a 1 

MHz), com a mesma intensidade de corrente, conseguem estimar também o conteúdo de água 

presente nos compartimentos intracelulares (Brodie et al., 1998; Ellis et al., 1999) pela 

diferença entre da ACT e a água  extracelulares. 

Em relação à quantidade de eletrodos, os analisadores podem ser do tipo tetrapolar (4 

eletrodos), que dividem-se ainda de acordo com a localização destes (hand-to-hand, foot-to-

foot ou hand-to-foot), ou do tipo octopolar (8 eletrodos). 

Os modelos hand-to-hand são aqueles cuja medida ocorre com o indivíduo segurando 

seus eletrodos com os cotovelos e braços esticados formando um ângulo de 90º em relação ao 

tronco, capazes de medir a Z dos braços e tronco superior (Marques et al., 2000). Já os 

modelos foot-to-foot,  medem a Z das pernas e do tronco inferior através de eletrodos de aço 

inoxidável fixados à balanças digitais, aptas a medir também a MC (Nuñez et al., 1997).  A 

medida ocorre com o indivíduo em pé sobre a balança, com os pés descalços, usando roupas 

leves (Nuñez et al., 1997). Por fim, a medida com os analisadores do tipo hand-to-foot é 

realizada por meio de eletrodos posicionados no punho, mão, tornozelo e pé do indivíduo que 

deve permanecer deitado em uma cama fabricada de material não condutor, sem sapatos ou 

meias (Lukaski, 1987). Este modelo é limitado por necessitar de uma pessoa treinada para 

colocação dos eletrodos, um local adequado para a avaliação e a MC deve ser realizada 

separadamente, porém possui a vantagem de fornecer a Z do corpo inteiro (Utter et al., 1999; 

Marques et al., 2000). 

Nos modelos octopolares, os eletrodos encontram-se tanto nas mãos quanto nos pés, 

permitindo medir a Z do corpo todo e de seus segmentos como os braços direito e esquerdo, 

pernas direita e esquerda e tronco (Kushner, 1992). 

 

 

4.2.3.1. Revisão de literatura 

 

Uma revisão da literatura científica foi realizada no período de setembro/2013 a 

fevereiro/2014 com o objetivo de investigar trabalhos disponíveis sobre a validação de 

analisadores de IB de frequência única na estimativa da CC em adultos saudáveis (≥20 e <60 

anos de idade).  

As buscas foram realizadas utilizando o indexador MEDLINE (portal eletrônico 

PubMed) que compreendeu o maior número de resumos em relação aos outros indexadores 
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com os mesmos descritores nas línguas vernácula e inglesa (LILACS e SCIELO).  

Os descritores foram consultados e escolhidos de acordo com o catálogo MeSH 

Database. A palavra-chave electric impedance definida como “a resistência ao fluxo de uma 

corrente contínua ou alternada”, foi introduzida em 1993 e permanece até os dias atuais. Com 

o objetivo de restringir a busca para impedância elétrica como um método de estimação da  

composição corporal, o termo body composition foi adicionado à fórmula de busca que, por 

definição, refere-se às “quantidades relativas de vários componentes no corpo, tais como a 

porcentagem de gordura corporal”. 

 A fórmula de busca gerada foi “("body composition"[MeSH Terms] AND "electric 

impedance"[MeSH Terms])”, resultando em 2.026 resumos encontrados na primeira etapa. 

Testou-se a inversão na ordem das palavras de busca porém esta não influenciou o resultado. 

A distribuição por quinquênio de publicação encontra-se na figura 6, no qual se observa um 

aumento no número de publicações em relação ao tema. A faixa de 2010-2013 (n = 420 

resumos), que compreende os anos completos até o momento e não comparável aos outros 

períodos com intervalo de cinco anos, já se aproxima do número total daquele entre > 1994 e 

< 2000 (450 resumos). 

Em uma segunda etapa, foram selecionados aqueles de interesse para a questão 

levantada anteriormente, de acordo com a seguinte ordem de critérios: escrita nos idiomas 

inglês, português ou espanhol; estudos de validação de analisadores de IB de frequência única 

a partir de um método de referência padrão-ouro, com detalhamento das medidas (protocolos 

e descrições); amostra composta por humanos adultos e desenho do estudo transversal. A 

terceira etapa compreendeu a busca pelos artigos selecionados por meio do portal eletrônico 

Periódicos CAPES, solicitação ao (s) autor (s) e sistema COMUT. 

As características dos 20 estudos selecionados encontram-se no Quadro 1. O 

parâmetro mais investigado foi o %GC, presente em todos os trabalhos exceto no estudo de 

Bell e colaboradores (1998) que analisaram apenas ACT; o método padrão-ouro mais 

utilizado foi a DXA tanto direta (n=12) quanto indiretamente, participando na construção de 

modelos de quatro compartimentos (n=3). 

A investigação da validade de analisadores de IB foot-to-foot, segundo o 

levantamento, ocorreu com maior frequência, apresentando-se de forma isolada (n=7) ou com 

modelos octopolares (n=2). Desses, quatro estudos não encontraram diferença com 

significância estatística com o método padrão escolhido em amostras caucasianas (LaForgia et 

al., 2008; Boneva-Asiova e Boyanov, 2008; Pateyjohns et al., 2006; Bell et al., 1998). Os 

estudos de Bosy-Westphal et al., 2008; Demura et al., 2004 e Xie et al., 1999 apresentaram 
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valores superestimados de %GC e MG, enquanto que o oposto, ou seja, valores 

superestimados de %GC e subestimados de MLG, foram observados nos estudos de Kitano et 

al., 2001 e Jebb et al., 2000. 

 

Figura 6: Representação gráfica do número de publicações a cada 5 anos, até os dias atuais 

(Fevereiro de 2014), utilizando o descritor electric impedance (MEDLINE). 

 

Na análise de desempenho de modelos hand-to-hand, todos os estudos encontraram 

valores subestimados de %GC e superestimados de MLG em mulheres (Weaver et. al., 2009; 

Jensky-Squires et al., 2008; Varady et al., 2007; Gartner et al., 2004), exceto no estudo de 

Deurenberg e Deurenberg-Yap, 2002 que encontraram valores superestimados em mulheres 

chinesas. Em homens, no mesmo estudo não houve diferença significativa em chineses porém 

em malaios e indianos. No estudo de Rech e Glaner, 2011, o %GC também teve seus valores 

subestimados em homens.  

Por fim, em modelos octopolares, houve superestimação do %GC em ambos os sexos 

nos estudos de Pribyl et al., 2011; Boneva-Asiova e Boyanov, 2008 e Demura et. al., 2004 e o 

oposto no estudo de Volgyi et al., 2008, ou seja, o analisador de IB testado subestimou %GC, 

também nos dois sexos. Em Gupta et al., 2011 e Sato et al., 2007, não houve diferença 

significativa em mulheres, porém em homens, superestimou e subestimou %GC, 

respectivamente. 
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Quadro 1: Resumo dos estudos (n=20) inseridos na revisão de literatura. 

 

Autor 
Ano de 

publicação 
Características da amostra 

Analisador (s) 

de IB 

Método de 

referência 
Principais resultados 

Pribyl et al. 2011 81 universitários. Mulheres 

(n=33): 22,2±2,3 anos; 

24,9±5,2 kg/m². Homens 

(n=48): 25,8±8,5 anos; 

27,8±4,7 kg/m².  

Omron  

HBF-500 

Bod Pod Superestimou %GC em ambos os sexos (35,5±7,7% vs. 

30,1±7,9% e 24,4±8,0% vs. 22,9±9,1%; p<0,01). Vieses 

(LC) = 2,98% (-13,97;-5,49) 1,49% (-8,62;5,63). 

Rech e Glaner 2011 66 homens adultos de 18 a 33 

anos (23,9±2,2 kg/m²). 

Omron BF-

300 

(H-H) 

DXA 

(Lunar DPX-

IQTM) 

Subestimou %GC, p<0,05 (15,1±4,4% vs. 17,7±5,1%). 

EPE (r): 3,3% (0,769). Viés = -2,6% (-9,1;3,9). 

Gupta et al. 2011 100 chineses universitários de 

Singapura. Mulheres (n=37): 

22,9±0,4 anos; 51,6±0,8 kg. 

Homens (n=63): age: 25,2±0,5 

anos; 69,7±1,9 kg. 

Omron  

HBF-356 

DXA 

(Hologic QDR 

4500W) 

Mulheres: Sem diferença significativa para %GC 

(24,1±0,6% vs. 24,4±0,9%). Viés = −0,3±6,1% (-6,3; 

5,7%). r = 0,83. Homens: Superestimou %GC 

(17,7±0,6% vs.15,5±0,7%; p<0,001). Viés = 2,2±6,7% 

(−4,4;8,8). r = 0,81. 

Weaver et al. 2009 41 universitários saudáveis de 

18 a 32 anos. Mulheres 

(n=21): 23,2±2,4 kg/m². 

Homens (n=20): 27,4±4,2 

kg/m². 

Omron  

HBF-306C 

(H-H) 

Bod Pod Mulheres: Subestimou %GC (23,0±4,5% vs. 25,4±6,2%; 

p<0,05); EPE = 4,3%; r = 0,66; p = 0,002. Homens: Sem 

diferença estatística (16,8±5,7% vs. 17,2±7,5%); EPE = 

4,1%; r = 0,68; p = 0,001. 

LaForgia et al. 

 

2008 Mulheres (n=9): 26,9±11,2 

anos; 64,0±8,9 kg; 167,5±4,2 

cm. Homens (n=9): 48,6±18,8 

anos; 72,7±9,0 kg; 173,8±4,5 

cm. 

Tanita BC-532 

(F-F) 

Modelo de 4C 

(DXA, DI 

e PH) 

Sem diferença significativa em homens e mulheres para 

%GC (27,4±7,5% vs. 26,3±7,3% e 20,8±5,5% vs. 

21,0±6,2%) e MLG (46,1±4,0 kg vs. 46,8±5,1 kg e 

57,4±4,9 kg vs. 57,0±4,2 kg). Subestimou ACT apenas 

em homens (39,3±3,5 kg vs. 41,1±3,2 kg; p<0,05). Vieses 

Mulheres: %GC = 0,2±2,5%; MLG = -0,4±1,8 kg; ACT = 

1,8±1,2 kg e Homens: %GC = -1.1 ± 2.3%; MLG = 0.7 ± 

1.5 kg; ACT = 1,0±1,3 kg. EPE: %GC = 2,5%; MLG = 

1,7 kg; ACT = 1,3 kg. 

F-F: foot-to-foot; H-H: hand-to-hand; DXA: absorptiometria de raios-X de duplo feixe; DI: diluição de isótopos; PH: pesagem hidrostática; RM: ressonância magnética; Bod 

Pod: pletismografia de deslocamento de ar; %GC: percentual de gordura corporal; MG: massa de gordura; MLG: massa livre de gordura; LC: limites de concordância. 
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Quadro 1 (continuação) 
 

Autor 
Ano de 

publicação 
Características da amostra 

Analisador (s) 

de IB 

Método de 

referência 
Principais resultados 

Boneva-Asiova 

e Boyanov 

2008 Búlgaros saudáveis, 

estratificados por IMC. 

Mulheres (n=159): 49,1±10,0 

anos; 30,7±8,9 kg/m². Homens 

(n=124): 51,4±8,0 anos; 

28,8±3,4kg/m². 

Tanita TBF-

215 

(F-F) 

DXA 

(Hologic QDR 

4500A) 

Sem diferença significativa para todos os parâmetros, por 

sexo e IMC. Mulheres (total): %GC = 38,8±9,4% vs. 

39,4±9,2% (r = 0,51); MG = 32,0±13,9 kg vs. 32,4±13,7 

kg (r = 0,38); MLG = 47,7±7,7 kg vs. 47,3±8,0 kg (r = 

0,41). Homens (total): %GC = 27,1±5,4% vs. 27,4±5,5% 

(r = 0,01); MG = 24,6±7,3 kg vs. 24,8±7,1 kg (r = -0,25); 

MLG = 63,1±8,1 kg vs. 62,3±8,2 kg (r = 0,21). 

Jensky-Squires 

et al. 

2008 198 adultos estratificados em 

faixas etárias: 18–35; 36–50 e 

51–60 anos. Mulheres: 

58,3±8,7 kg e 163,7±6,0 cm; 

65,9±12,6 kg e 165,0±6,4 cm; 

65,7±12,8 kg e 164,5±8,0 cm. 

Homens: 76,8±9,2 kg e 

176,6±7,0 cm; 83,4±10,6 kg e 

180,8±6,7 cm; 88,6±16,9 kg e 

179,2±7,4 cm. 

Omron  

HBF-360 

(H-H) 

DXA 

(Lunar DPX-IQ 

2288) 

Subestimou %GC apenas na faixa 18-35 anos em 

mulheres e homens (22,1±5,0% vs. 26,5±5,6% e 

13,8±4,9% vs. 16,4±5,2%; p≤0,05). Sem diferença 

significativas nas outras faixas. Viés (LC): Mulheres = -

3,3% (-11,2;4,5) e Homens = -1,8 (-11,2;7,6). 

Volgyi et al. 2008 168 finlandeses saudáveis, 

estratificados por IMC, de 37 a 

81 anos. Mulheres (n=86): 

25,5±4,6 kg/m². Homens 

(n=82): 26,5±3,2 kg/m². 

 

Tanita BC-418 DXA 

(Lunar Prodigy) 

Mulheres: todos os grupos apresentaram %GC 

subestimado (Adequado 28,3±5,1% vs. 32,0±6,1% e 

Obeso 41,6±3,9% vs. 44,9±5,8%; p<0,05; Sobrepeso 

35;7±2,8% vs. 40,3±3,0%; p<0,001). A MLG foi 

superestimada apenas em sobrepeso (44.8±3,2 kg vs. 

41,9±3,5 kg; p<0,05). Homens: subestima %GC em 

adequados (18,0±4,5 vs. 22,2±4,8); p<0,01) e sobrepeso 

(23,3±4,2% vs. 27,4±4,9%; p<0,001). Para %GC em 

obesos e MLG para todos os grupos, apresentou-se 

adequada. 
F-F: foot-to-foot; H-H: hand-to-hand; DXA: absorptiometria de raios-X de duplo feixe; DI: diluição de isótopos; PH: pesagem hidrostática; RM: ressonância magnética; Bod 

Pod: pletismografia de deslocamento de ar; %GC: percentual de gordura corporal; MG: massa de gordura; MLG: massa livre de gordura; LC: limites de concordância. 
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Quadro 1 (continuação) 
 

Autor 
Ano de 

publicação 
Características da amostra 

Analisador (s) 

de IB 

Método de 

referência 
Principais resultados 

Bosy-Westphal 

et al. 

2008 106 caucasianos saudáveis (54 

mulheres e 52 homens) de 22 a 

78 anos; 76,29±13,75 kg; 

1,72±0,07 m; 25,8±4,4 kg/m². 

Soehnle Body 

Balance  

(F-F) 

Tanita BC-532 

(F-F) 

Omron BF-

400 

(F-F) 

Omron BF-

500 

DXA 

(Hologic 

QDR4500A) 

 

Superestimaram %GC Viés±DP (r): –2,98±11,56% (0,20) 

– Soehnle; –1,37±7,96% (0,30) – Tanita BC-532; –

0,48±6,62% (0,24) – Omron BF-400; –0,99±5,60 (0,15) – 

Omron BF-500. Todos apresentaram correlação 

significativa com DXA para %GC (0,96 a 0,82; p<0,001).  

Varady et al. 2007 

 
31 mulheres caucasianas 

com sobrepeso (26,9±3,1 

kg/m²); 50,1±8,2 anos; 

70,4±9,9 kg. 

Omron BF-

302 

(H-H) 

 

RM Subestimou %GC (31,2±4,2% vs. 36,9±4,9%) e MG 

(22,4±5,7 kg vs. 24,7±6,5 kg); superestimou MLG 

(68,8±4,2 kg vs. 63,1±4,8 kg); p<0.0001. Viés (r): 

%GC = 5,6±3,9% (0,20); MG = 2,3±3,3 kg (0,25); 

MLG = -7,4±2,6 kg (-0,15). 
Sato et. al.  2007 72 japoneses obesos de 30 a 66 

anos. Mulheres (n=29): 

28,1±2,7 kg/m². Homens 

(n=43): 27,9±1,7 kg/m². 

Tanita BC-118 

 

DXA 

(Lunar DPX-L) 

 

Mulheres: Sem diferença significativa (%GC: 41,4±4,1% 

vs. 40,7±3,5%; MG: 27,6±5,1 kg vs. 27,2±4,9 kg; MLG: 

38,9±3,6 kg vs. 39,3±3,3 kg). EPE (r): %GC 5,2% (0,88); 

MG 6,0% (0,95); MLG 3,8% (0,89). Homens: subestimou 

%GC e MG (28,3±2,8% vs. 31,0±3,8%; 22,4±3,3 kg vs. 

24,8±3,9 kg) e superestimou MLG (56,7±4,3 kg vs. 

55,2±4,9 kg); p<0,01. EPE (r): %GC = 6,2% (0,96); MG 

= 8,8% (0,86); MLG = 4,7% (0,97). 

Pateyjohns et al. 2006 43 homens australianos de 

44,9±8,4 anos; 34,3±3,8 kg/m². 

Tanita 

Ultimate Scale 

(F-F) 

DXA 

(Lunar Prodigy) 

Sem diferença significativa para %GC (34,7±6,5% vs. 

33,5±4,8%; r² = 0,44, p<0,001) 

LC = -8,34;10,7%. 

F-F: foot-to-foot; H-H: hand-to-hand; DXA: absorptiometria de raios-X de duplo feixe; DI: diluição de isótopos; PH: pesagem hidrostática; RM: ressonância magnética; Bod 

Pod: pletismografia de deslocamento de ar; %GC: percentual de gordura corporal; MG: massa de gordura; MLG: massa livre de gordura; LC: limites de concordância. 
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Quadro 1 (continuação) 

Autor 
Ano de 

publicação 
Características da amostra 

Analisador (s) 

de IB 

Método de 

referência 
Principais resultados 

Neovius et al. 2006 136 suecas de 48,0±8,0 anos; 

30,4±2,9 kg/m². 

Tanita BC-418 DXA 

(Lunar Prodigy) 

Subestimou %GC (41,0±3,3% vs. 46,0±3,7; p<0,05). 

Viés (LC) = -5,0% (-10,1;0,0). 

Demura et. al. 2004 44 japoneses universitários 

saudáveis. Mulheres (n=23): 

52,6±6,2 kg; 160,7±6,6 cm. 

Homens (n=21): 65,8±9,1 kg; 

172,9±5,5 cm. 

Tanita TBF-

101 

(F-F) 

Tanita BC-118 

 

DXA 

(Lunar DPX-L) 

PH 

%GC foi superestimada nos dois grupos (p<0,01). 

Mulheres: 22,71±3,17% e 23,39±4,33% vs. 20,57±4,87% 

e 18,25±4,54%. EPE (r) = Tanita TBF-101: 2,82% (0,83) 

e 3,65% (0,62); Tanita BC-118: 2,33% (0,88) e 3,26% 

(0,71). Homens: 15,97±2,63% e 13,67±2,47% vs. 

11.07±2,43% e 11,96±3,91%. EPE (r): Tanita TBF-101: 

1,80% (0,69) e 3,67% (0,64); Tanita BC-118: 1,86% 

(0,66) e 3,25% (0,55). Viés±DP para os dois sexos = 

Tanita TBF-101: 3,5±2,8% e 4,2±3,3%; Tanita BC-118: 

2,7±2,1% e 3,5±3,7%. 

Gartner et al. 2004 146 senegalesas de 18 a 56 

anos; 22,6±4,5 kg/m². 

Omron  

HBF-300 (H-

H) 

Bod Pod Subestimou %GC (25,3±8,5% vs. 34,1±9,0%; viés = -

8,8%; r = -0,13) e superestimou MLG (44,7±6,0 kg vs. 

39,1±4,7 kg; viés = 5,6 kg; r = 0,51); p<0,0001. 

Deurenberg e 

Deurenberg-

Yap 

 

2002 Mulheres: China (n=68): 

34,6±12,4 anos; 21,8±4,2 

kg/m². Malásia (n=32): 

35,0±13,8 anos; 24,3±4,7 

kg/m². Índia (n=39): 35,6±8,6 

anos; 25,2±5,2 kg/m². 

Homens: China (n=72): 

34,8±13,8 anos; 22,5±3,1 

kg/m². Malásia (n=40): 

41,7±12,0 anos; 25,1±3,8 

kg/m². Índia (n=47): 42,4±11,0 

anos; 24,4±3,4 kg/m². 

Omron BF-

306 

(H-H) 

Modelo de 4C  

(DXA, DI 

e Bod Pod)  

Mulheres: Superestimou %GC em chinesas (Viés = -

0,7±4,5%) e subestimou nos outros grupo (viés = 

1,5±4,4% e 0,4±3,8% p<0,05). Homens: Sem diferença 

significativa apenas em chineses, nos outros grupos, 

subestimou %GC (viés=1,9±4,8% e 2,0±4,4%; p<0,05). 
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Quadro 1 (continuação) 
 

Autor 
Ano de 

publicação 
Características da amostra 

Analisador (s) 

de IB 

Método de 

referência 
Principais resultados 

Kitano et al. 2001 155 japonesas universitárias 

saudáveis, de 19 a 21 anos 

(20,6±2,3 kg/m²). 

Tanita TBF-

102 

(F-F) 

DXA 

(Hologic QDR-

2000) 

Subestimou %GC (25,7±4,7% vs. 29,6±5,1%) e MG 

(13,6±4,5 kg vs. 15,4±4,4 kg), porém superestimou MLG 

(38,0±3,1 kg vs. 35,9±3,6 kg); p<0,001. 

Jebb et al. 2000 Mulheres (n=101): 40,4±13,6 

anos; 25,9±5,5 kg/m². Homens 

(n=104): 43,8±16,0 anos; 

25,9±5,3 kg/m². 

Tanita TBF-

305 

(F-F) 

Modelo de 4C  

(DXA, DI 

e Bod Pod)  

Vieses: Mulheres: %GC = 2,7±8,1% e MG = 1,9±10,9 

kg; Homens: %GC = -9,0±10,9% e MG = 0,3±9,0 kg. 

Autores não apresentaram teste de significância 

estatística. 

Xie et al.  1999 

 
124 mulheres pós-

menopausa 

(56,4±2,9 anos; 24,5±4,1 

kg/m²). 

Tanita TBF-

105 

(F-F) 

DXA 

(Hologic QDR-

2000) 

Superestimou %GC (Viés=4,2±4,4%; LC=4,5;12,9%; 

r=0,46) e MG (Viés=3,1±3,2 kg; LC=-3,3;9,5 kg), porém 

subestimou MLG (Viés = -2,7±3,2 kg; LC=-9,1;3,7 kg); 

p<0,001. 

Bell et al. 1998 57 adultos (28 mulheres e 29 

homens) de 19-56 anos;  

Tanita TBF-

305 

(F-F) 

DI Sem diferença significativa para ACT (40,2±8,8 kg vs. 

40,8±9,4 kg; viés = -0,7±3,1 kg). 

F-F: foot-to-foot; H-H: hand-to-hand; DXA: absorptiometria de raios-X de duplo feixe; DI: diluição de isótopos; PH: pesagem hidrostática; RM: ressonância magnética; Bod 

Pod: pletismografia de deslocamento de ar; %GC: percentual de gordura corporal; MG: massa de gordura; MLG: massa livre de gordura; LC: limites de concordância. 
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4.2.3.2. Analisadores Tanita usados na pesquisa 

 

a) Tanita Body Fat Analyser, modelo TBF-305 (Tanita Corporation, Tokyo, Japan): 

Trata-se de uma plataforma composta por quatro eletrodos de aço inoxidável 

conectada a uma impressora e a uma unidade composta por um display e botões para 

operação (Figura 7), caracterizada por ser do tipo foot-to-foot, alimentada por fonte 

elétrica. São necessárias informações de sexo (feminino/masculino), nível de atividade 

física (padrão/atleta) e EST (100,0-249,0 cm) para a sua programação. Os dados 

fornecidos são Z (Ω), MC com precisão de 0,2 kg (0,0-270,0 kg), ACT (kg), %GC, 

MG (kg) e MLG (kg). O método utilizado para o desenvolvimento deste analisador foi 

a DXA segundo o manual de instruções fornecido pelo fabricante. 

 

 

Figura 7: Analisador de impedância bioelétrica Tanita TBF-305. 

 

 

b) Tanita Body Fat Analyser, modelo BC-418 (Tanita Corporation, Tokyo, Japan): Este 

analisador octopolar possui quatro eletrodos em sua base e mais quarto eletrodos 

distribuídos em duas alças sustentadas por um suporte, cuja alimentação é por fonte 

elétrica. Além disso, possui uma unidade com impressora e botões para operação 

(Figura 8).  São necessárias informações de sexo (feminino/masculino), nível de 

atividade física (padrão/atleta), idade (7-99 anos) e EST (90,0-249,0 cm) para a sua 

programação. A MC é medida com precisão de 0,1 kg (2,0-200,0 kg). Os dados de 

ACT (kg), %GC, MG (kg), MLG (kg) e Z (Ω) são fornecidos tanto para o corpo todo 

quanto para as partes segmentadas (braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna 

esquerda e tronco), com o acréscimo da massa muscular predita (kg) para estes 
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segmentos. De acordo com o manual de instruções do fabricante, os resultados de 

DXA de japoneses e ocidentais foram utilizados como método para desenvolvimento 

da equação de predição, que usa as variáveis EST, MC, idade e Z dos pés e da mão 

direita para estimar a CC do corpo todo ou as Z de cada parte para fornecer os valores 

dos segmentos. 

 

Figura 8: Analisador de impedância bioelétrica Tanita BC-418. 

 

 

4.2.3.2. Analisadores Omron usados na pesquisa 

 

a) Omron Body Fat Monitor, modelo BF-300 (OMRON Healthcare Europe): É um 

analisador do tipo hand-to-hand (Figura 9), alimentado por pilhas, capaz de estimar a 

massa de gordura – MG (10,4-198,0kg) e o %GC (4,0-50,0 %). São necessárias as 

informações de sexo (feminino/ masculino), idade (10-80 anos), EST (100,0-199,9 

cm) e MC (10,0-199,9 kg) para realizar a medida. O método utilizado para 

desenvolvimento da equação não é apresentado pelo fabricante no manual de 

instruções. 

 

 

Figura 9: Analisador de impedância bioelétrica Omron BF-300. 
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b) Omron Body Composition Monitor, modelo BF500 (OMRON Healthcare CO., LTD. 

Kyoto, Japan): Este analisador octopolar possui quadro eletrodos para os pés em sua 

plataforma e mais quatro para as mãos que ficam localizados em seu display (Figura 

10) e possui alimentação por pilhas. Contudo, não fornece dados segmentados do 

corpo. São necessárias informações de sexo (feminino/masculino), idade (10-80 anos) 

e EST (100,0-199,5 cm) para a sua programação e são fornecidos dados de MC (0,0-

135,0 kg) com precisão de 0,1 kg, %GC (5-60%) e MG (kg), além de informações de 

percentual de músculo esquelético (%ME). A DXA foi utilizada como o método de 

referência para gerar a equação de predição baseada nas informações de R, EST, MC, 

idade e sexo, segundo o manual de instruções fornecido pelo fabricante. 

 

 

Figura 10: Analisador de impedância bioelétrica Omron BF-500.



37 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este estudo transversal é um subprojeto da pesquisa intitulada “Comparação da 

análise da composição corporal por antropometria, bioimpedância, absorptiometria de raio 

X de duplo feixe, pletismografia de deslocamento de ar e o modelo de três compartimentos em 

adultos residentes no Rio de Janeiro”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina / Hospital Universitário Antônio Pedro - CEP-CMM/HUAP 290/11. 

CAAE - 0303.0.258.000-11, realizado no Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional 

da Universidade Federal Fluminense (LANUFF). 

 

 

5.1. CASUÍSTICA 

 

A amostra foi composta por adultos saudáveis, não gestantes ou lactantes, com idade 

entre 20,0 e 59,9 anos, residentes no estado do Rio de Janeiro. Os critérios de exclusão foram: 

presença de hipo ou hipertireoidismo, câncer ou doença crônica (diabetes mellitus, 

hipercolesterolemia e hipertensão arterial), transtorno alimentar, gestação ou lactação, uso de 

medicamentos que afetassem o balanço hídrico e de eletrólitos, uso de marca-passo, 

assimetria corporal devido à amputação, paralisia unilateral ou condições neuromusculares, 

auto relatados pelo voluntário no momento do recrutamento. 

O recrutamento dos voluntários ocorreu por meio da fixação de cartazes pelo campus 

da universidade em locais de grande movimento de pessoas, como por exemplo, cantinas e 

quadros de avisos dos departamentos de diferentes faculdades. O contato telefônico de 

participantes de pesquisas anteriores e funcionários da faculdade de Nutrição também foi 

utilizado, representando uma amostra de conveniência. Estes foram realizados pela mestranda 

e por bolsistas de iniciação científica os quais foram orientados para tal atividade. Todos os 
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procedimentos da pesquisa foram explicados às pessoas contatadas e as interessadas em 

participar do projeto foram agendadas e instruídas a seguir um protocolo para a realização das 

avaliações que ocorreram no LANUFF, pela manhã. 

 

 

5.2. MENSURAÇÕES 

 

 

5.2.1. Antropometria e Impedância bioelétrica 

 

Os voluntários foram instruídos a permanecer 12 horas em jejum, evitar atividade 

física intensa no dia anterior à avaliação e não consumir bebida alcoólica, chás e café nas 

últimas 24 horas. No momento de sua chegada ao laboratório, o voluntário respondeu a um 

questionário (Anexo II) para confirmar a sua aderência ao protocolo e se obteve sua 

concordância na participação da pesquisa através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexos I). 

Antes de iniciar as medições foi solicitado ao voluntário que esvaziasse a bexiga, 

vestisse uma roupa padronizada (bermuda e top de elanca para as mulheres e apenas bermuda 

no caso dos homens) e que removesse todos os objetos de metal que estivesse portando (joias, 

relógios ou bijuterias) para a realização dos procedimentos em sala reservada e de temperatura 

amena (22-25ºC). Em seguida, as medidas de massa corporal (MC) e estatura (EST) foram 

realizadas. A MC foi obtida pela balança Tanita BC-418 uma única vez. A EST foi aferida em 

duplicata em estadiômetro de madeira, seguindo a padronização descrita por Lohman et al. 

(1988), no qual o voluntário permanece ereto, descalço, com os pés unidos de forma que os 

calcanhares, as nádegas e a nuca fiquem encostados no estadiômetro (Figura 11A). A medição 

ocorreu ao final de uma expiração mantendo-se a cabeça posicionada na linha de Frankfort até 

que a leitura fosse realizada (Figura 11B). A EST final foi obtida pela média entre as duas 

medições registradas em sua ficha. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado pela razão 

entre a MC e a EST elevada ao quadrado (kg/m²) e o estado nutricional foi determinado com 

base na classificação proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2000). A CC 

obtida pelos analisadores de IB foi realizada em seguida. A descrição de suas particularidades 

em relação ao correto posicionamento encontra-se ilustrada a seguir:  
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Figura 11: (A) Medição de estatura em estadiômetro de madeira; (B) Posicionamento da 

cabeça pela linha de Frankfort. 

 

 

a) Tanita, modelo TBF-305 (IB_305): A medida ocorreu com o voluntário 

descalço, com os pés devidamente posicionados nos eletrodos e com o peso 

distribuído na plataforma, no modo padrão (Figura 12). As informações impressas 

foram transcritas para a ficha do voluntário. 

 

Figura 12: Avaliação da composição corporal pelo analisador de impedância bioelétrica 

Tanita TBF-305. 

 

 

b) Tanita, modelo BC-418 (IB_418): A avaliação por este analisador foi realizada 

em duas etapas, de acordo com as instruções do fabricante, no modo padrão. 

Primeiramente, a MC foi aferida com o voluntário descalço, com os pés corretamente 

posicionados nos eletrodos e distribuindo o peso na plataforma (Figura 13A). Em 

A 

B 
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seguida, para a avaliação da CC, o indivíduo foi orientado a segurar as duas alças do 

equipamento, estendendo os braços para frente e os afastando do corpo (Figura 13B). 

As informações impressas foram transcritas para a ficha do voluntário. 

 

   

Figura 13: (A) Medição da massa corporal e (B) avaliação da composição corporal pelo 

analisador de impedância bioelétrica Tanita BC-418. 

 

 

c) Omron, modelo BF-300 (IB_300): Para a avaliação por este analisador, o 

voluntário foi orientado a posicionar os dedos corretamente nos eletrodos (Figura 

14A), agarrando-os com os braços esticados na altura do ombro, formando um ângulo 

de 90º com o corpo (Figura 14B) A medida foi realizada com o voluntário descalço, 

em contato com o piso do laboratório. As informações contidas no display foram 

transcritas para sua ficha. 

   

Figura 14: (A) Posicionamento adequado de dedos e (B) avaliação da composição corporal 

pelo analisador de impedância bioelétrica Omron BF-300. 

 

A B 

A 

B 
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d) Omron, modelo BF-500 (IB_500): A medida ocorreu com o voluntário 

descalço, com os pés corretamente posicionados nos eletrodos e o peso distribuído na 

plataforma porém a medida de MC e a avaliação da CC ocorreram simultaneamente 

com o voluntário segurando os eletrodos com os braços estendidos para frente na 

altura do ombro, formando um ângulo de 90º com o corpo (Figura 15). As 

informações contidas no display foram transcritas para a ficha do voluntário. 

 

 

Figura 15: Avaliação da composição corporal pelo analisador de impedância bioelétrica 

Omron BF-500. 

 

 

Por fim, foram coletadas em triplicata as medidas de dobras cutâneas biciptal, triciptal, 

subescapular e suprailíaca, seguindo a padronização de Lohman et al. (1988) e utilizando o 

adipômetro científico Harpenden® com precisão de 0,2 mm. A densidade corporal foi obtida 

pela equação antropométrica de Durnin & Womersley, 1974, específica por idade e faixa 

etária, no qual foi utilizada a média das três medidas realizadas. A densidade corporal obtida 

foi utilizada para o cálculo de percentual de gordura corporal pela fórmula de Siri, 1956. 

As medidas das dobras cutâneas foram realizadas no lado direito do corpo com o 

voluntário em posição ortostática. As dobras foram sempre pinçadas a 1 cm do local marcado 

utilizando os dedos polegar e indicador e as pontas do adipômetro foram apoiadas exatamente 

no sítio anatômico previamente marcado. A leitura ocorreu rapidamente e registrada em mm. 

 

e) Dobra cutânea biciptal: O ponto médio do braço entre o acrômio e o olecrano 

foi marcado com o braço dobrado em um ângulo de 90º e com a palma da mão voltada 

para cima, com o auxílio de uma fita inelástica e flexível (Figura 16). Com o 



42 

 

voluntário de pé, este ponto foi transferido para a parte anterior com braço 

posicionado ao longo do corpo e com a palma da mão para frente (Figura 17). 

 

 

Figura 16: Posicionamento para marcação do ponto médio do braço. 

 

 

 

Figura 17: Medida de dobra cutânea biciptal. 

 

 

f) Dobra cutânea triciptal: Para esta medida, o ponto médio do braço foi 

transferido para a parte posterior do braço que estava relaxado ao longo do corpo do 

voluntário, com a palma da mão coxa (Figura 18). 

 

 

Figura 18: Medida de dobra cutânea triciptal. 

 

 

g) Dobra cutânea subescapular: A borda da escápula foi palpada e seu ângulo 
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inferior identificado. A dobra foi pinçada diagonalmente em um ângulo de 45º com o 

plano horizontal, a 1 cm do ângulo natural da escápula (Figura 19). 

 

 

Figura 19: Medida de dobra cutânea subescapular. 

 

h) Dobra cutânea suprailíaca: Ainda com o voluntário de pé e com os braços 

relaxados e um pouco afastados do corpo, o ponto foi marcado acima da crista ilíaca, 

na direção da linha axilar média. A dobra foi pinçada diagonalmente, um pouco 

afastado da linha axilar, seguindo a linha natural da região (Figura 20). 

 

 

Figura 20: Medida de dobra cutânea suprailíaca. 

 

 

A massa de gordura (MG) e a massa livre de gordura (MLG) foram calculadas a partir 

dos %GC obtidos por cada analisador de IB e pela antropometria através das seguintes 

fórmulas: MG = (MC x %GC) / 100) e MLG = MC – MG. 

 

 

5.2.2. Absorptiometria de raio-X de duplo feixe 

 

As avaliações de DXA foram realizadas em modelo iDXA (General Electric 

Company/Lunar Prodigy, Madison, WI), utilizando software enCORE 2010 – versão 13.40, 

logo após as medições de ANTRO e IB, em sala específica, com temperatura amena (≈ 21ºC), 
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com o voluntário deitado em decúbito dorsal em sua área de escaneamento (Figura 21) que 

correspondeu ao corpo inteiro. A aquisição dos dados foi obtida por um técnico em 

radiologia. As informações impressas de MG e %GC, conteúdo mineral ósseo, tecido magro 

mole e MLG, que representa a soma dos dois compartimentos anteriores, foram anexados à 

ficha do voluntário. 

 

 

Figura 21: Avaliação pelo equipamento Lunar iDXA (GE Healthcare®). 

 

 

5.3. ANÁLISE ESTATÍTICA 

 

O tratamento estatístico foi realizado por meio do programa Statistical Package for the 

Social Sciences®, versão 17 (SPSS Statistics 17 - International Business Machines). A fim de 

caracterizar a amostra, foi realizada análise descritiva das variáveis: idade (anos), MC (kg), 

EST (cm) e IMC (kg/m²), incluindo os valores de média, desvio-padrão, mínimos e máximos.  

O teste t pareado foi usado para comparar os valores médios de %GC, MG (kg) e 

MLG (kg) obtidos pelos métodos DXA, ANTRO e IB, cujos valores de p ≤ 0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos. Utilizou-se também o método do erro padrão da 

estimativa (EPE) proposto por Lohman, 1992 a fim de avaliar o desempenho dos métodos 

testados (ANTRO e IB) em relação ao padrão-ouro (DXA), ao estimar %GC e MLG (kg). Os 

pontos de corte de EPE e suas respectivas classificações encontram-se no quadro 2. 
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Quadro 2: Classificação de erro padrão da estimativa (EPE) para percentual de gordura 

corporal (%GC) para ambos os sexos: 

Classificação %GC 
MLG 

Homens Mulheres 

Ideal 2,0 2,0 - 2,5 1,5 - 1,8 

Excelente 2,5 2,5 1,8 

Muito bom 3,0 3,0 2,3 

Bom 3,5 3,5 2,8 

Razoavelmente boa 4,0 4,0 2,8 

Razoável 4,5 4,5 3,6 

Não recomendado 5,0 >4,5 >4,0 

 

Para avaliar a concordância entre os métodos foram construídos gráficos de Bland & 

Altman (1986) com seu respectivo valor de coeficiente de correlação (r), utilizado para 

avaliar a confiabilidade. 
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6. RESULTADOS 

 

 

A idade média (± desvio-padrão) foi de 32,9 (±12,8) anos para mulheres e de 28,9 

(±8,5) anos para homens. De acordo com as categorias de índice de massa corporal (IMC), 

80,6% (n=29) das mulheres estavam eutróficas ou adequadas (18,5-24,9 kg/m²); 16,7% (n=6) 

apresentavam pré-obesidade ou sobrepeso (25,0-29,9 kg/m²) e os 2,7% restantes (n=1) eram 

obesas (> 30,0 kg/m²). Para homens, 62,0% (n=44) estavam adequados; 33,8% (n=24) 

encontravam-se com pré-obesidade e 4,2% (n=3) eram obesos. 

 

Tabela 1: Média, desvio-padrão (DP) e valores mínimos e máximos, de idade, massa corporal 

(MC), estatura (EST) índice de massa corporal (IMC) de  de 36 mulheres e 71 homens  e  

homens residentes no estado do Rio de Janeiro. 

 

Variáveis 
Mulheres (n=36) 

 
Homens (n=71) 

Média DP Mín-Máx 
 

Média DP Mín-Máx 

Idade (anos) 32,9 12,8 20,1-59,1 
 

28,9 8,5 20,0-48,6 

MC (kg) 61,4 6,7 47,6-79,4 
 

75,5 10,0 48,3-102,0 

EST (cm) 164,4 5,1 154,4-177,0 
 

174,6 6,2 159,2-186,3 

IMC (kg/m²) 22,7 5,6 18,5-30,2 
 

24,7 2,9 20,0-31,7 

DP: desvio padrão; Mín: mínimo; Máx: máximo; MC: massa corporal; EST: estatura; 

IMC: índice de massa corporal 

 

Nas Tabelas 2 e 3 estão apresentados os dados de componentes corporais pelas 

absorptiometria de raios-X de duplo feixe (DXA), antropometria pela fórmula de Durnin & 

Womersley, 1977 (ANTRO) e pelos quatro analisadores de impedância bioelétrica (IB) de 

mulheres e homens respectivamente. 
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Nas mulheres, todos os métodos apresentaram diferença significativa estatisticamente 

em relação ao método padrão-ouro para percentual de gordura corporal (%GC), inclusive o 

analisador Omron BF-300 e a fórmula antropométrica que possuem números amostrais 

menores (IB-300 = 26,6±5,8%, IB_300 = 36,5±4,1%; ANTRO = 33,9±4,8%, ANTRO = 

36,4±3,6%; p<0,001). 

A massa de gordura (MG) e a massa livre de gordura (MLG) demonstraram resultados 

estatísticos semelhantes, nos quais os analisadores Tanita TBF-305, Tanita BC-418 (MG 

IB_305 = 20,1±5,1 kg e MG IB_418 = 18,8±4,9 kg vs. MG DXA = 21,8±4,5 kg; MLG 

IB_305 = 41,2±2,8 kg e MLG IB_418 = 42,6±2,6 kg vs. MLG DXA = 39,5±3,1 kg) e Omron 

BF-300 (MG = 16,6±5,2 kg vs. MG DXA IB_300 = 21,7±4,5 kg; MLG = 44,8±3,6 kg vs. 

MLG DXA IB_300= 39,5±3,1 kg) apresentaram diferenças estatisticamente significativas (p 

= 0,000). Já para o analisador Omron BF-500 apresentou diferença estatística apenas para a 

MLG (40,5±2,7 kg vs. 39,5±3,1 kg; p<0,001). 

Considerando os resultados da comparação entre os diferentes métodos de composição 

corporal (CC) nos homens, somente o analisador Omron BF-500 apresentou resultados sem 

diferença estatística em relação ao método padrão-ouro para todos os parâmetros. Para os 

demais analisadores e o método antropométrico houve diferença estatística (p = 0,000) em 

relação ao padrão-ouro para todos os componentes corporais. 

Os resultados foram satisfatórios utilizando-se o critério do erro padrão da estimativa 

(EPE) (Tabelas 2 e 3) tanto para %GC quanto para MLG, para todos os métodos. Nas 

mulheres, estes parâmetros variaram entre ideal à excelente (%GC: de 1,99% para Tanita BC-

418, a 2,93% para Omron BF-300; MLG: de 1,26 kg a 2,13 kg para os mesmo analisadores, 

respectivamente), e nos homens de bom à relação bastante boa (%GC: de 3,65% para Tanita 

BC-418, a 4,07% para Omron BF-500; MLG: de 2,77 kg para antropometria, a 3,54 kg para 

Omron BF-300), exceto para a Omron BF-300 que apresentou EPE razoável para %GC (EPE 

= 4,64%). 

Foram analisadas as concordâncias entre os métodos através de gráficos de Bland & 

Altman, 1986 (Figuras 22-36), no qual seu resumo encontra-se na Tabela 6. Entre as 

mulheres, os vieses positivos indicam uma tendência na subestimação de %GC e MG. Para 

este último componente, apenas a antropometria e o analisador Omron BF-500 apresentaram 

vieses abaixo de 1 (0,7±2,0 kg e 0,2±1,6 kg, respectivamente). Para MLG, os vieses 

apresentaram-se negativos, indicando uma tendência na superestimação em relação à DXA. 

Novamente, a antropometria e o Omron BF-500 apresentaram vieses mais próximos de zero 

(0), sendo maiores que -1 (-0,9±2,1 kg e -0,8±1,5 kg, respectivamente). Nos homens os 
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resultados foram semelhantes entre os métodos, no qual o Omron BF-500 apresentou os 

menores vieses para todos os parâmetros, inclusive com viés igual a zero (0) para MLG, ou 

seja, em média, a diferença entre o valor pelo método padrão-ouro e por este analisador foi 

nula. 

Os valores de coeficiente de correlação (r), presentes na tabela 6, apresentam de forma 

numérica a relação entre as diferenças dos métodos e a média do componente analisado por 

estes, ou seja, o testado e o padrão-ouro, que graficamente é representada pela linha de 

tendência. Tanto para mulheres (-0,38;0,46) quanto para homens (0,04;0,49), os valores de r 

foram próximos de zero (0), indicando baixas tendências mesmo que ascendentes, ou seja, 

quanto maiores as médias entre os métodos, maiores as diferenças entre estes. Os valores 

elevados de coeficiente de correlação intraclasse (0,79 e 0,98), que também se encontram na 

tabela 6, indicam a baixa variabilidade intra-indivíduos, ou seja, os métodos testados são 

capazes de fornecer estimativas próximas ao do método padrão-ouro adotado. 
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Tabela 2. Média, desvio-padrão (DP) e erro padrão da estimativa (EPE) de percentual de gordura corporal (%GC), massa de gordura (MG) e 

massa livre de gordura (MLG) pela absorptiometria de raios-X de duplo feixe (DXA), pela antropometria (ANTRO) e pelos analisadores de 

impedância bioelétrica Tanita TBF-305 (IB_305), Tanita BC-418 (IB_418), Omron BF-300 (IB_300) e Omron BF-500 (IB_500) de 36 mulheres 

residentes no estado do Rio de Janeiro. 

 

Variáveis 
DXA   ANTRO (n=32)   IB_305   IB_418   IB_300 (n=35)   IB_500 

Média  DP   Média  DP EPE   Média  DP EPE   Média  DP EPE   Média  DP EPE   Média  DP EPE 

%GC  36,6 4,0 
 

33,9* 4,8 2,65 
 

32,3* 5,2 2,55 
 

30,2* 4,8 1,99 
 

26,6* 5,8 2,93 
 

34,2* 4,4 2,40 

MG (kg) 21,8 4,5 
 

20,9 4,5 - 
 

20,1* 5,1 - 
 

18,8* 4,9 - 
 

16,6* 5,2 - 
 

21,4 4,9 - 

MLG (kg) 39,5 3,1   40,1 3,3 1,93   41,2* 2,8 1,84   42,6* 2,6 1,26   44,8* 3,6 2,13   40,5* 2,7 1,53 

*p-valor ≤ 0,001, em relação a DXA 

 

Tabela 3. Média, desvio-padrão (DP) e erro padrão da estimativa (EPE) de percentual de gordura corporal (%GC), massa de gordura (MG) e 

massa livre de gordura (MLG) pela absorptiometria de raios-X de duplo feixe (DXA), pela antropometria (ANTRO) e pelos analisadores de 

impedância bioelétrica Tanita TBF-305 (IB_305), Tanita BC-418 (IB_418), Omron BF-300 (IB_300) e Omron BF-500 (IB_500) de 71 homens  

residentes no estado do Rio de Janeiro. 

 

Variáveis 
DXA 

 
ANTRO (n=67) 

 
IB_305 (n=44) 

 
IB_418 

 
IB_300 (n=69) 

 
IB_500 (n=70) 

Média DP 
 

Média DP EPE 
 

Média DP EPE 
 

Média DP EPE 
 

Média DP EPE 
 

Média DP EPE 

%GC 22,4 6,4 
 

19,5* 5,2 3,66 
 

19,6* 4,6 3,86 
 

17,2* 4,8 3,65 
 

16,0* 5,7 4,64 
 

22,1 4,9 4,07 

MG (kg) 16,7 6,3 
 

14,9* 5,3 - 
 

15,2* 5,5 - 
 

13,3* 5,0 - 
 

12,4* 5,5 - 
 

17,2 5,5 - 

MLG (kg) 59,2 6,6 
 

60,3* 6,7 2,77 
 

60,6* 5,5 2,98 
 

62,2* 6,7 2,88 
 

63,5* 6,5 3,54 
 

59,2 5,6 3,11 

*p-valor ≤ 0,001, em relação a DXA 
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Tabela 4: Viés (média das diferenças), desvio-padrão (DP), limites de concordância e coeficiente de correlação (r) entre a absorptiometria de 

raios-X de duplo feixe (DXA), antropometria (ANTRO) e os analisadores de impedância bioelétrica Tanita TBF-305 (IB_305), Tanita BC-418 

(IB_418), Omron BF-300 (IB_300), Omron BF-500 (IB_500) de 36 mulheres e e 71 homens  homens residentes no estado do Rio de Janeiro. 

 

   Mulheres (n=36) Homens (n=71) 

 Viés(±DP) 
Limites de 

r  Viés(±DP) 
Limites de  

r  
  concordância   concordância 

%GC 
       

     ANTRO 2,6±3,5 -4,3;9,6 0,37  3,4±3,6 -3,9;10,7 0,26 

     IB_305 4,0±3,3 -2,5;10,5 -0,38 
 

3,9±3,9 -3,8;11,6 0,49 

     IB_418 6,9±2,4 -2,2;11,6 0,34 
 

5,5±3,7 -1,8;12,8 0,45 

     IB_300 9,9±4,2 1,6;18,2 0,46 
 

6,7±4,8 -2,9;16,3 0,16 

     IB_500 2,1±2,6 -3,2;7,3 0,15 
 

0,6±4,0 -7,5;8,7 0,38 

MG (kg) 
       

     ANTRO 0,7±2,0 -3,4;4,8 0,31  2,0±2,7 -3,3;7,4 0,27 

     IB_305 1,7±1,9 -2,1;5,5 0,37 
 

2,5±2,8 -3,1;8,1 0,40 

     IB_418 3,2±1,3 0,6;5,8 0,33 
 

3,2±2,8 -2,5;8,8 0,49 

     IB_300 5,6±2,4 0,7;10,5 0,28 
 

4,4±3,6 -2,8;11,6 0,23 

     IB_500 0,2±1,6 -2,9;3,4 0,27 
 

-0,3±2,9 -6,2;5,6 0,25 

MLG (kg) 
       

     ANTRO -0,9±2,1 -5,0;3,2 0,07  -1,5±2,8 -7,1;4,2 0,04 

     IB_305 -1,6±1,8 -5,2;2,1 0,15 
 

-2,0±2,9 -7,9;3,9 0,26 

     IB_418 -3,1±1,3 -5,6;-0,6 0,40 
 

-3,2±3,0 -9,1;2,7 0,04 

     IB_300 -5,8±2,4 -10,7;-0,9 0,20 
 

-4,1±3,7 -11,6;3,4 0,06 

     IB_500 -0,8±1,5 -3,8;2,2 0,27 
 

0,0±3,1 -6,2;6,2 0,25 
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Figura 22: Gráficos de Bland & Altman para percentual de gordura corporal (%GC) pelo analisador Tanita TBF-305 em 

mulheres (n=36) e homens (n=44). 

 

 

   
Figura 23: Gráficos de Bland & Altman para percentual de gordura corporal (%GC) pelo analisador Tanita BC-418 em 

mulheres (n=36) e homens (n=44). 
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Figura 24: Gráficos de Bland & Altman para percentual de gordura corporal (%GC) pelo analisador Omron BF-300 em 

mulheres (n=35) e homens (n=69). 

 

 

   
Figura 25: Gráficos de Bland & Altman para percentual de gordura corporal (%GC) pelo analisador Omron BF-500 em 

mulheres (n=36) e homens (n=70). 
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Figura 26: Gráficos de Bland & Altman para percentual de gordura corporal (%GC) pela antropometria em mulheres 

(n=32) e homens (n=67). 

 

 

   
Figura 27: Gráficos de Bland & Altman para massa de gordura corporal (MG - kg) pelo analisador Tanita TBF-305 em 

mulheres (n=36) e homens (n=44). 
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Figura 28: Gráficos de Bland & Altman para massa de gordura corporal (MG - kg) pelo analisador Tanita BC-418 em 

mulheres (n=36) e homens (n=71). 

 

 

   
Figura 29: Gráficos de Bland & Altman para massa de gordura corporal (MG - kg) pelo analisador Omron BF-300 em 

mulheres (n=35) e homens (n=69). 
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Figura 30: Gráficos de Bland & Altman para massa de gordura corporal (MG - kg) pelo analisador Omron BF-500 em 

mulheres (n=36) e homens (n=70). 

 

 

   
Figura 31: Gráficos de Bland & Altman para massa de gordura corporal (MG - kg) pela antropometria em mulheres 

(n=32) e homens (n=67). 
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Figura 32: Gráficos de Bland & Altman para massa de livre de gordura (MLG - kg) pelo analisador Tanita TBF-305 em 

mulheres (n=36) e homens (n=44). 

 

 

   
Figura 33: Gráficos de Bland & Altman para massa livre de gordura (MLG - kg) pelo analisador Tanita BC-418 em 

mulheres (n=36) e homens (n=71). 
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Figura 34: Gráficos de Bland & Altman para massa livre de gordura (MLG - kg) pelo analisador Omron BF-300 em 

mulheres (n=35) e homens (n=69). 

 

 

   
Figura 35: Gráficos de Bland & Altman para massa livre de gordura (MLG - kg) pelo analisador Omron BF-500 em 

mulheres (n=36) e homens (n=70). 
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Figura 36: Gráficos de Bland & Altman para massa de gordura corporal (MG - kg) pela antropometria em mulheres 

(n=32) e homens (n=67). 
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7. DISCUSSÃO 

 

 

O interesse na aplicação da análise de composição corporal tem sido expressivo 

devido ao aumento da prevalência de doenças não transmitidas relacionadas aos excessos de 

adiposidade (Rezende et al., 2007). Existem muitos métodos disponíveis capazes de medir ou 

estimar os diferentes componentes corporais que se diferenciam pelo custo, praticidade, 

limitações de uso, entre outros. Os métodos de melhor custo-benefício disponíveis, utilizados 

tanto em populações por meio de estudos de campo quanto em indivíduos na prática clínica, 

são a antropometria e a impedância bioelétrica por necessitarem de pouco investimento 

financeiro para aquisição de seus equipamentos, serem portáteis, seguros, não invasivos e de 

fácil manuseio desde que haja correto treinamento para tal (Ferreira e Sichieri, 2007, Anjos e 

Wahrlich, 2007), entretanto, ainda se questiona a validade de seus resultados frente a um 

método padrão-ouro (Lukaski e Siders, 2003). 

Uma discussão acerca do método de IB é em relação à acurácia entre modelos 

considerados do tipo tetrapolar e octopolar (Chumlea e Sun, 2005). Os tetrapolares podem ser 

classificados, além da quantidade de eletrodos, conforme o posicionamento destes ou o local 

de contato direto com o corpo: hand-to-hand, capazes de fornecer valores de componentes 

corporais relacionados a membros superiores; foot-to-foot, oferecendo valores relacionados a 

membros inferiores; ou hand-to-foot que indicam valores de corpo inteiro. Já os modelos 

octopolares, também possuem a capacidade de oferecer valores de corpo inteiro, porém, como 

os eletrodos são posicionados simultaneamente nas mãos e nos pés, estes possuem a 

capacidade de oferecerem inclusive valores estimados por segmentos corporais (braço direito, 

braço esquerdo, perna direita, perna esquerda e tronco).  

Diante dessa indagação, o presente trabalho propôs-se a comparar os valores de 

percentual de gordura corporal (%GC), massa de gordura (MG) e massa livre de gordura 

(MLG) obtidos por meio destes métodos e pelo método considerado padrão-ouro conhecido  
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como absorptiometria de raio-X de duplo feixe (DXA) em uma amostra de adultos residentes 

no estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

O analisador Omron BF-300, modelo hand-to-hand utilizado, apresentou em média 

resultados significativamente diferentes à DXA (p<0,001), sendo estes subestimados para 

%GC e MG e superestimados para MLG, em ambos os sexos. Apresentou também os vieses 

mais elevados para todos os parâmetros e os maiores limites de concordância em relação aos 

outros métodos estudados. Apesar disso, individualmente apresentou boa relação com o 

método padrão, principalmente para MG (CCI = 0,93 a 0,98, para Omron BF-300 e Tanita 

BC-418 respectivamente). 

Pelo erro padrão da estimativa (EPE), este modelo não se apresentou adequado na 

estimativa de %GC em homens, classificado com razoável para esta amostra (EPE = 4,64%); 

o que difere do estudo de Rech & Glaner, 2011 em uma amostra similar composta por 66 

homens brasileiros de 18 a 33 anos, no qual, apesar de também subestimar %GC em relação à 

DXA (15,1±4,4% vs. 17,7±5,1%; p<0,05; Viés = -2,6%), apresentou EPE considerado muito 

bom (EPE = 3,3%). O mesmo equipamento foi analisado frente ao método Bod Pod em 146 

senegalesas de 18 a 56 anos de idade, no estudo de Gartner et al. (2004). O desempenho do 

Omron BF-300 foi similar ao presente estudo, com valores subestimados de %GC (25,3±8,5% 

vs. 34,1±9,0%; p<0,001; Viés = -8,8%) e superestimados de MLG (44,7±6,0 kg vs. 39,1±4,7 

kg; p<0,001; Viés = 5,6 kg). 

Essas diferenças também são encontradas quando este analisador é utilizado em 

amostras com outras características, como no estudo de Ballesteros-Pomar et al. (2012) que 

encontraram subestimação de %GC (44,3±4,7% vs. 49,2±6,4%; Viés = -3,7%) e MG 

(53,4±9,3 kg vs. 55,2±9,3 kg) com limite de concordância para %GC igualmente amplo (-

11,8;4,5%), em uma amostra de 40 indivíduos de 18 a 60 anos, muito obesos e com IMC > 

34,0 kg/m², utilizando a DXA como referência. 

Em estudos com outros analisadores do tipo hand-to-hand (Omron HBF-356, Omron 

HBF-306C, Omron HBF-360 e Omron BF-302), os resultados foram similares (Gupta et al., 

2011; Weaver et al., 2009; Jensky-Squires et al., 2008; Varady et al., 2007; Deurenberg e 

Deurenberg-Yap, 2002), indicando uma possível tendência de baixa acuracidade em diversos 

grupos. 

Os resultados apresentados pelo modelo foot-to-foot Tanita TBF-305 é similar ao 

analisador Omron BF-300 na presente amostra, ou seja, subestimou o %GC e superestimou a 

MLG, porém com melhores resultados de EPE, considerados na maioria como excelentes 

(%GC de 2,55% a 3,86% e MLG de 1,84 kg a 2,98 kg). Apresenta, também, os menores 
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vieses quando comparados ao modelo anteriormente descrito e limites de concordância em 

relação ao primeiro analisador. Apesar de Jebb et al. (2000) demonstrarem resultados 

diferentes entre homens e mulheres, com tendência a superestimar %GC e subestimar MLG 

no primeiro grupo e apenas subestimar os dois parâmetros no segundo, estes não 

apresentaram um teste estatístico para avaliar se estes resultados foram significativos. Na 

literatura, este analisador mostrou-se um bom preditor de água corporal total em adultos de 19 

a 56 anos (Bell et al, 1998), parâmetro que não foi avaliado no presente estudo. 

Contudo, estudos apontam divergências quanto ao uso desse modelo, principalmente 

quando aplicado em outras etnias, como o caso do estudo de Kitano et al. (2001) que em 155 

japonesas jovens (19 a 21 anos) demonstraram resultados similares ao presente estudo 

utilizando o analisador Tanita TBF-102, porém Demura et al. (2004), analisando o 

desempenho do modelo Tanita TBF-101 também em japoneses, encontraram resultados 

opostos, com a superestimativa de %GC nesse grupo. Já em estudos com amostras 

caracterizada por indivíduos caucasianos, estes modelos de analisadores de IB, no geral, não 

apresentam diferenças significativas em relação ao método padrão-ouro adotado, como 

observado nos estudos de LaForgia et al., 2008; Boneva-Asiova e Boyanov, 2008 e 

Pateyjohns et al., 2006, exceto em ocasiões especiais como a pós-menopausa em mulheres 

(Xie et al., 1999). 

A exposição destes dados indica que o uso destes modelos hand-to-hand e foot-to-foot 

devem ser utilizados com cautela pois ao medirem a impedância de regiões separadas, sendo 

superior e inferior respectivamente, as diferenças na distribuição corporal podem influenciar 

significativamente as estimativas dos componentes (Chumlea e Sun, 2005). Como é o 

exemplo da própria distribuição da gordura corporal descrita por Vague (1956), no qual as 

mulheres tendem a concentrar suas reservas nas regiões baixas do quadril, identificada como 

obesidade ginóide, enquanto que homens teriam as maiores reservas localizadas na região 

central, conhecida como obesidade andróide. Além disso, isto pode ser justificado por uma 

provável diferença de CC existente entre as etnias, acrescida de inadequada orientação em 

relação à posição no momento da avaliação, principalmente nos modelos hand-to-hand que 

não são anatômicos e até desconfortáveis (Gartner et al., 2004).  

Por fim, ainda foram avaliados os desempenhos de dois analisadores de IB do tipo 

octopolar: Tanita BC-418 e Omron BF-500 que possuem a vantagem de estimar os diferentes 

componentes corporais por meio da impedância do corpo todo. 

A Tanita BC-418 foi mais um dispositivo que apresentou resultados similares para 

homens e mulheres com diferenças significativas (p<0,001) em relação à DXA e tendências a 
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subestimar valores de %GC enquanto que superestima valores de MLG. Apesar de apresenta 

vieses elevados, se observa uns dos menores limites de concordância por meio dos gráficos de 

Bland e Altman, 1986. Também, apresenta excelente repetibilidade em relação ao DXA 

(0,88;-0,98) tanto em homens quanto em mulheres. 

Diferenças similares podem ser observadas nos estudos realizados com amostras 

compostas por caucasianos, tanto em adultos saudáveis quanto em crianças obesas que 

apresentaram os mesmos resultados utilizando este analisador de IB (Neovius et al., 2006; 

Shaikh et al., 2007; Haroun et al., 2009) exceto no estudo de Volgyi e colaboradores (2008) 

que demonstrou ser adequada na estimativa de %GC em obesos e MLG nos três estratos de 

IMC: adequado, sobrepeso e obeso, para homens e mulheres. Essa análise não foi possível no 

presente estudo devido ao tamanho pequeno da amostra (36 mulheres e 71 homens), porém a 

maioria dos indivíduos apresentam o IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m², considerado adequado 

segundo a Organização Mundial de Saúde (2000). 

Considerando o analisador Omron BF-500, os resultados foram diferentes entre os 

sexos. Em mulheres, apenas a MG não apresentou diferença significativa em relação ao 

método padrão-ouro. Os outros parâmetros, contudo, seguem as tendências demonstradas 

pelos outros modelos com subestimação significativa de %GC (34,2±4,4% vs. 36,6±4,0%) e 

superestimação de MLG (40,5±2,7 kg vs. 39,5±3,1 kg) (p<0,001). Mesmo assim, estes 

apresentaram EPE ideais (2,40% e 1,53 kg, respectivamente), menores vieses (%GC = 

2,1±2,6%; MG = 0,2±1,6 kg e MLG = -0,8±1,5 kg) e limites de concordância (%GC = -

3,2;7,3%; MG = -2,9;3,4 kg e MLG = -3,8±2,2 kg). No sexo masculino, no entanto, para 

todos os parâmetros não foi observada diferença significativa, com ótimos vieses e limites de 

concordância. Entretanto os estudos de Bosy-Westphal e colaboradores (2008) e Pribyl e 

colaboradores (2011) demonstraram resultados diferentes do presente trabalho, cujos valores 

de %GC foram superestimados nos dois grupos para esse mesmo equipamento. 

Estes melhores resultados apresentados pelo analisador de IB octopolar Omron BF-

500 podem representar uma grande vantagem devido ao seu baixo custo em relação à Tanita 

BC-418 e, com isso, poderia ser utilizado em larga escala como em estudos epidemiológicos. 

Contudo, por ser um modelo doméstico, muitas vezes é descontinuado e substituído por novos 

equipamentos pelo fabricante, com o objetivo de atender o mercado consumidor. 

As informações obtidas pela antropometria utilizando a equação de predição de 

Durnin e Womersley (1974) também foram analisadas considerando sua larga aplicação e por 

estar relacionada a maiores erros advindos do antropometrista, cuja precisão é questionada, 

principalmente, em indivíduos com maior quantidade de adiposidade. Na amostra estudada, 
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este método foi eficaz apenas nas estimativas de MG e MLG em mulheres. Estes resultados 

são corroborados pelo estudos Haapala et al., 2002, em 99 finlandesas idosas (62 a 72 anos de 

idade) que também não demonstraram diferenças significativas em relação à DXA 

(38,2±4,4% vs. 39,1±6,4%). Contudo, difere dos resultados em 23 homens brasileiros, de 

idade e IMC médios de 57,8±7,9 anos e 26,5±3,2 kg/m², no estudo de Freitas Júnior e 

colaboradores (2005). 

Vale ressaltar que apesar destes analisadores se comportarem de maneira mutio similar 

a diferentes amostras de estudos presentes na literatura, estes resultados podem ter sido 

limitados devido ao curto período para recrutamento e análise de dados, refletindo no pequeno 

tamanho amostral por sexo, bem como a interrupção de avaliações em alguns equipamentos 

devido à necessidade de manutenção destes, caracterizando as diferenças amostrais por 

modelo de analisadores de IB.  
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8. CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho demonstra uma melhor predição dos diferentes componentes 

corporais pelo analisador Omron BF-500 em homens e pelo método antropométrico 

utilizando a equação de predição desenvolvida por Durnin e Womersley (1974) em mulheres, 

adultos (≥ 20 e < 59,9 anos de idade) residentes no estado do Rio de Janeiro, tanto para 

indivíduos quanto para grupos. 

Os analisadores de impedância bioelétrica Tanita TBF-305 e Tanita BC-418 não se 

mostraram adequados para estimar componentes corporais desta amostra e devem ser 

utilizados com cautela em populações com características similares. O uso do equipamento 

Omron BF-300 é desaconselhado com base na baixa acuracidade apresentada para o grupo 

avaliado. 

Tendo como base as considerações feitas, mostra-se necessária a realização de novos 

estudos para a avaliação do desempenho na estimativa acurada de componentes corporais 

utilizando diferentes analisadores de impedância bioelétrica ou mesmo o desenvolvimento de 

novas equações de predição a partir das informações de impedância fornecidas pelos 

analisadores profissionais, considerando as distintas condições de saúde e doença e nos 

diversos ciclos de vida, devido ao não compartilhamento dessas equações pelos fabricantes. 
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10. ANEXOS 

 

I. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - CEP-CMM/HUAP 

290/11. CAAE - 0303.0.258.000-11 

 
Título do Projeto de Pesquisa: “Comparação da análise da composição corporal por 

antropometria, bioimpedância, absoptiometria de raio X de duplo feixe, pletismografia de 

deslocamento de ar e o modelo de três compartimentos em adultos residentes no Rio de 

Janeiro”. 

Pesquisador Responsável: Dra. Vivian Wahrlich 

 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Faculdade de Nutrição Emília de Jesus 

Ferreiro - Universidade Federal Fluminense – UFF 

 

Telefones para contato: (021) 2629-9856 / (021) 8885-4419 

 

Nome do voluntário: ___________________________________________________________ 

Idade:_________________ anos RG: ______________________________ 

 

O Senhor (a) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “Comparação da 

análise da composição corporal por antropometria, bioimpedância, absorptiometria de raio X 

de duplo feixe, pletismografia de deslocamento de ar e o modelo de três compartimentos em 

adultos residentes no Rio de Janeiro”, sob a responsabilidade da Dra. Vivian Wahrlich. Esta 

pesquisa tem por objetivo avaliar o desempenho de diferentes métodos para a medida da gordura do 

corpo, músculos e ossos em adultos. 

Será necessária uma visita do Senhor (a) ao LANUFF - Laboratório de Avaliação Nutricional e 

Funcional da UFF; nas quais as seguintes medidas serão realizadas: peso corporal, altura, tamanho 

da cintura, do braço, do quadril, da coxa e da panturrilha. Também será medida a espessura da 

camada de gordura da pele nas regiões do braço, costas e cintura. O seu peso será medido em 

diferentes tipos de balança de bioimpedância, que são parecidas com uma balança de banheiro, por 

onde passará uma corrente elétrica muito fraca, que não é possível ser notada, ao contato dos pés e 

das mãos com o aparelho. Todas estas medidas serão tomadas num consultório com a possível 

presença de outra pessoa que ajudará na anotação das medidas. A medida da gordura do corpo, 

músculos e ossos será feita em uma câmara fechada na qual o Senhor (a) permanecerá sentado por, 

no máximo 5 minutos e também por um tipo de aparelho de Raio-X de baixa radiação. Para esta 

medida o Senhor (a) permanecerá deitado na cama do aparelho que fará uma fotografia de seu corpo 

inteiro. Esta medida terá duração de aproximadamente 10 minutos e é indolor. A medida feita por 

este aparelho exporá o Senhor (a) a uma dose muito baixa de radiação que não é prejudicial à sua 

saúde. Se caso você for mulher em idade fértil, será solicitado fazer um exame de urina no LANUFF 

antes de medir a composição corporal. Se o teste for positivo ou caso você suspeite estar grávida 

você não poderá fazer este exame e a Senhora deixará de participar do projeto. Para todas essas 

medidas será usada uma roupa padronizada fornecida pelo laboratório. 

A participação neste estudo pode lhe trazer algum desconforto por necessitar de jejum de 12 

horas, mas você receberá um lanche ao final dos procedimentos. A medição da espessura da 

camada de gordura da pele pode lhe trazer algum desconforto como uma leve pressão no local da 

medida. A realização de medidas através da câmara fechada não é indicada em pessoas que não se 

sentem confortáveis em locais com pouco espaço. Podem acontecer riscos imprevisíveis além dos 

mencionados, mas todas as precauções serão tomadas para proteger a sua segurança pessoal 

durante todas as fases do presente estudo. 

A informação obtida com este estudo poderá ser útil cientificamente e de ajuda para outros. 

Além disto, os dados da composição corporal lhe informarão sobre a quantidade de gordura corporal 
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e a massa magra que inclui o conteúdo de osso. Todos os resultados dos exames realizados serão 

fornecidos ao Senhor (a). 

A sua participação é voluntária e o Senhor (a) poderá desistir de participar da pesquisa e 

retirar seu consentimento a qualquer momento, sem que ocorra prejuízo na sua relação com os 

pesquisadores ou com a Universidade Federal Fluminense. 

Em qualquer etapa do estudo o Senhor (a) terá acesso à pesquisadora Dra. Vivian Wahrlich 

que poderá ser encontrada nos telefones listados abaixo. Qualquer consideração ou dúvida sobre 

ética da pesquisa pode ser esclarecida pelo pesquisador ou então pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) – CCM/HUAP, telefone 2629-9189 – E-mail: etica@vm.uff.br. 

Qualquer informação obtida nesta investigação será confidencial e só será revelada com a 

sua permissão. Os dados individuais obtidos nesta pesquisa não serão apresentados a ninguém. Os 

dados coletados serão retornados para o Senhor (a) pelo pesquisador responsável. Os dados 

científicos e as informações médicas resultantes do presente estudo poderão ser apresentados em 

congressos e publicados em revistas científicas sem a identificação dos participantes. Não haverá 

despesas pessoais para as participantes em qualquer fase do estudo. Também não haverá 

compensação financeira relacionada à sua participação. 

 
Eu, ______________________________________________________________________, RG nº 

_______________________, declaro ter sido informado (a) e concordo com a participação, como 

voluntário (a), no projeto de pesquisa acima descrito. 

 
Niterói, _____ de ____________ de 201___ 

 
 
____________________________________ ________________________________________ 
Nome do voluntário Assinatura do voluntário 
 
 
____________________________________ ________________________________________ 
Nome do responsável por obter o Assinatura do responsável por obter o 
consentimento consentimento 
 
 
____________________________________ ________________________________________ 
Testemunha Testemunha 
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II. PROTOCOLO DE ADESÃO 

 
CÓDIGO _____________ 

 

Nome: __________________________________________Data de Nascimento:____/____/19____ 

 

Data: ____/____/2010         Horas:__________      

 

MASSA CORPORAL INFORMADA (kg): _______   ESTATURA INFORMADA (cm): ________           

 

Questionário: 

 

1 – Qual o último dia que realizou atividade física intensa? Que tipo de atividade? 

 

 

2 – Fez uso de algum medicamento nos dias? Qual? Para quê? Quando? 

 

 

3 – Fez dieta nos últimos dias?                                                     4 – Teve febre ontem? Quantos graus? 

 

 

5 – Quantos cigarros você fumou ontem? A que horas fumou o último cigarro? 

 

 

6 – Fez uso de bebida alcoólica ontem?                      7 – Bebeu café ontem? 

 

 

8 – A que horas bebeu ou comeu pela última vez? 

 

 

9 – A que horas dormiu ontem e que horas acordou hoje? 

 

 

10 – Durante a noite ficou acordado por algum motivo? Qual? Durante quanto tempo? 

 

 

11 – Qual o tipo de condução que utilizou para vir à UFF? Veio sentado? 

 

 

12 – Andou durante quanto tempo no dia de hoje?          13 – Como você esta se sentindo hoje? 

 

 

14 – Em caso de mulher, qual o dia do início da última menstruação? 

 

 

Observações:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Temp. seca: ____________ Temp. úmida: _____________ Umidade: ____________ 

Temp. seca final:_________Temp. úmida final:__________Umidade:____________ 
 


