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RESUMO 
 

Diversas são as equações encontradas na literatura, específicas ou generalizadas, no 
intuito de predizer a densidade corporal e/ou os componentes da composição corporal, 
percentual de gordura (%G), massa gorda (MG) e massa magra (MM). São empregados 
desde métodos simples, como a antropometria, até técnicas mais sofisticadas como é o 
caso da absortometria de raios-x de dupla energia (DXA) que vem sendo reconhecida 
como método “padrão ouro”. As diferenças entre as populações, o aumento cada vez 
maior da prevalência do sobrepeso, da obesidade e das doenças crônico-degenerativas 
em homens adultos jovens, aponta para a necessidade de pesquisas em diferentes 
regiões nas diversas fases da vida do homem. Nesse contexto, objetiva-se descrever 
aspectos envolvidos no processo de desenvolvimento, validação e possibilidades de 
aplicação das equações preditivas da gordura corporal, estabelecendo uma comparação 
dos valores do %G, MG e MM estimados pelos modelos preditivos e mensurados pela 
DXA. O estudo tem delineamento transversal. Participaram como sujeitos 45 homens 
com idade entre 20 a 30 anos, avaliados no Laboratório de Avaliação de Performance 
Humana da Universidade de Pernambuco – Recife/PE e no Laboratório Albuquerque do 
Ó, Recife – PE, no período de dezembro/2004 a agosto/2005. As medidas 
antropométricas utilizadas foram: massa corporal total, estatura, circunferência da 
cintura, circunferência do quadril, dobras cutâneas centralizadas (SE: subescapular, SI: 
supra-ilíaca, AM: axilar média e ABD: abdominal) e periféricas (TR: tríceps, BI: 
bíceps, CO: coxa e PE: perna), os índices antropométricos: índice de massa corporal 
(IMC), relação cintura quadril (RCQ), índice cintura altura (ICA) e %G, MG, MM 
mensurados pelo DXA dos membros superiores, inferiores, tronco e total. As análises 
foram realizadas no pacote estatístico SPSS versão 11.0, adotando-se um nível de 
significância de 5%. Os critérios de validação cruzada foram os sugeridos por Lohman 
(1992), além da análise dos escores residuais proposta por Bland e Altman (1986), a 
regressão linear simples e a Receiver Operating Characteristic (ROC). Foi realizada a 
validação cruzada de 7 modelos preditivas, sendo apenas validada a de Durnin e 
Womersley. Os resultados demonstraram forte associação entre o ICA e o %G de 
membros, tronco e total; a maior área sob a curva ROC foi a do ICA, 0,87 (0,72-0,99). 
Assim sendo, a equação recomendada para ser utilizada no grupo estudado foi de 
Durnin e Womersley; o ICA revelou ser o indicador antropométrico mais indicado para 
explicar a variação do %G por compartimento e apresentou maior poder discriminatório 
de risco cardiovascular. O componente MM demonstrou menor variabilidade em 
relação ao %G e a MG, sendo sugerido como variável explicativa nos modelos 
preditivos e o componente da composição corporal indicado para ser utilizado como 
forma de reduzir a proporção corporal. 
Palavras Chave: modelos preditivos, validação, antropometria, absortometria de raios-
x de dupla energia. 
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ABSTRACT  
 

 
Several specific and generalized equations to predict body mass and/or body 
composition components, fat percentage (%F), fat mass (FM) and lean mass (LM) are 
found in the literature. Simple methods, e.g. anthropometry, as well as more 
sophisticated techniques, e.g. the dual-energy X-ray absorptiometry (DXA), which has 
been recognized as the gold standard method, have been used to assess body 
composition. The differences among populations, the increase in the prevalence of 
overweight, obesity and chronic-degenerative diseases in young adult men lead to a 
necessity for research in different regions in several phases of a man’s life. Thus, the 
objective of this study is to describe the aspects involved in the developmental and 
validation process as well as the possibilities of applying predictive equations for body 
fat, establishing a comparison of %F, FM and LM values, estimated by predictive 
models and measured by DXA. In this cross-sectional study. Forty-five men ranging 
from 20-30 years were assessed at the Human Performance Laboratory of Pernambuco 
University- Recife/PE and at the Albuquerque do Ó Laboratory, Recife-PE, during the 
december/2004 of august/2005. The following anthropometric measurements were 
used: total body mass, height, waist circumference, hip circumference, central (SS: 
subscapular, SI: supra-iliac, mid-axillary and ABD: abdominal) and peripheral skinfold 
thickness (TR: triceps, BI: biceps, TH: thigh  and LE: leg), anthropometric index: body 
mass index (BMI), waist-hip ratio (WHR), waist-height ratio (WHtR) and %F, FM and 
LM of upper and lower-body, trunk and total body measured by DXA. The analyses 
were carried out in the statistical package SPSS, version 11.0. Statistical significance 
was set at 5%. Lohman (1992) cross validation criteria, besides the analysis of residual 
scores proposed by Bland e Altman (1986), the simple linear regression, and the 
Receiver Operating Characteristic (ROC) were used. Out of seven predictive models 
included in the cross validation process, only the Durnin and Womersley’s was 
validated. There was a strong association between WHtR and %F of upper body, lower 
body, trunk and total body; the greatest area under the ROC curve was WHtR, 0.87 
(0.72-0.99). Therefore, Durnin and Womersley’s; equation was recommended to be 
used in the studied group. WHtR was the most indicated anthropometric measure to 
explain %F variation by compartment, presenting the greatest explanatory power of 
cardiovascular risk. LM demonstrated lower variability in relation to %F and FM, being 
suggested as the explanatory variable for predictive models and the component of body 
composition indicated as a form to reduce body proportion. 
Key words: predictive models, validation, anthropometry, dual-energy X-ray 
absorptiometry. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização do Problema 

O estudo da composição corporal e, em especial, da distribuição da gordura 

corporal tem grande importância tanto no meio clínico quanto na avaliação das 

populações, estando associada a diversas alterações metabólicas (elevação da PA, 

dislipidemias, concentrações elevadas de TG e reduzidas de colesterol de alta densidade 

(HDL), intolerância à glicose e resistência insulínica) as quais contribuem para a 

elevação do risco cardiovascular (VON EYBEN et al., 2003; REZENDE et al., 2006), 

diminuindo a expectativa e a qualidade de vida dos indivíduos. 

A existência na literatura da variedade de técnicas e equações preditivas 

(GUEDES, 1994; PETROSKI, 1995; HEYWARD e STOLARCZYK, 2000) da 

composição corporal e/ou densidade corporal, sinaliza a necessidade de uma avaliação e 

reflexão mais criteriosa acerca de suas aplicabilidades, podendo o mau uso, implicarem 

em erros de estimativas da gordura corporal (REZENDE et al., 2006). 

Refletir sobre o processo de seleção da “melhor equação” ou equação mais 

adequada para tal realidade, como também analisar suas possibilidades de aplicação, 

não é uma tarefa fácil, pois são vários os elementos que devem ser considerados, como: 

custo, validade, aplicabilidade do método e grau de treinamento necessário ao avaliador. 

Recomenda-se verificar se a equação preditiva foi validada em outras amostras da 

população (validação cruzada) (GUEDES, 2006; GLANER e BRITO, 2007). 

As diferenças entre as populações (REZENDE et al., 2006), o aumento cada vez 

maior da prevalência do sobrepeso, da obesidade e, em especial, da obesidade 

centralizada, visto que o acúmulo é considerado fator de risco para diversas morbidades, 
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representando risco diferenciado quando comparada com outras formas de distribuição 

da gordura corporal (OLINTO et al., 2006), repercute de forma negativa (ARAÚJO et 

al., 2005) e aponta para a necessidade de pesquisas em diferentes regiões nas diversas 

fases da vida do homem. 

Percebe-se também uma escassez, no Brasil, de estudos que envolvam a 

validação dessas equações, utilizando a DXA, havendo necessidade de que não só a 

validação seja realizada como também sejam apresentados padrões de referência no 

sentido de auxiliar o profissional que delas fazem uso na tomada de decisão. 

Nas análises realizadas sobre a composição corporal, é importante discutir a 

questão da distribuição dessa gordura corporal. Informações quanto à distribuição de 

gordura podem ser obtidas pelo cálculo do IMC, da RCQ e do ICA (HSIEH e MUTO, 

2006); além de outros métodos que são considerados “Padrões Ouro” em estudos de 

validação de equações como o da Pesagem Hidrostática e a Dual-Energy X-Ray 

Absorptiometry (DXA) (COSTA, 2001; REZENDE et al., 2006). 

Melo (2006) objetivando discutir a gordura centralizada, desenvolveu em um de 

seus estudos um modelo preditivo da gordura abdominal utilizando apenas como 

variável dependente a gordura do tronco mensurada pela DXA e como variável 

independente o perímetro abdominal, encontrando forte associação entre essas variáveis 

(r = 0,94, R2 = 0,88 ). 

1.2 Justificativa 

Tendo em vista que a distribuição da gordura de característica andróide está 

associada a doenças e que altos índices de mortalidade estão relacionados com homens 

e mulheres que apresentam excesso de peso e, em especial, homens com idade variando 

entre 30 a 40 anos e considerando que há uma relação entre a quantidade e  distribuição 
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da gordura corporal com alterações no nível de aptidão física e no estado de saúde dos 

indivíduos, observa-se uma necessidade de utilização de métodos que avaliem de forma 

mais eficaz a quantidade de gordura em relação à massa corporal total. 

Existe na literatura um grande número de equações que visam estimar o 

componente gordura corporal, porém a validade e a acurácia dessas equações são 

questionadas, tendo em vista que atendem a características específicas da população em 

questão. Sendo assim, é de grande valia o desenvolvimento e validação de equações 

para a população a qual a pesquisa se propõe estudar, sabendo que ainda não existem 

equações específicas para tal grupo.  

 As informações associadas à composição corporal também vêm contribuir na 

orientação de programas de controle do peso na medida em que para um 

acompanhamento mais criterioso aos aspectos nutricionais e para a prescrição do 

exercício, necessita-se de se fracionar os componentes da composição corporal na 

tentativa de analisar as adaptações ocorridas nas constituições de cada um deles, 

podendo através desta avaliação  detectar quais desses componentes variam em relação 

ao peso corporal total. 

1.3 Objetivos do Estudo 

1.3.1 Objetivo Geral 

- Avaliar a distribuição da gordura corporal centralizada e periférica, 

desenvolvendo e validando modelos preditivos, utilizando a antropometria e a DXA. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 - Realizar uma revisão bibliográfica narrativa referente ao processo de 

desenvolvimento, validação e uso de equações preditivas da densidade e gordura 

corporal;  
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- Desenvolver modelos preditivos para avaliação da gordura corporal 

centralizada e periférica, partindo de parâmetros obtidos pelo DXA e relacionando-os 

com os antropométricos; 

- Validar as equações antropométricas para avaliar a gordura corporal total, 

utilizando como critério a DXA; 

- Comparar os valores do percentual de gordura, massa gorda e massa magra 

estimados pelos modelos preditivos e mensurados pela DXA; 

 - Verificar o indicador antropométrico e dobras cutâneas que melhor explica a 

variação do percentual de gordura por compartimento; 

 - Identificar o indicador antropométrico que melhor discrimina o risco 

cardiovascular. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Estrutura da Tese 

 A tese foi estruturada em formato de artigo científico. No primeiro artigo, 

objetivou-se fazer uma revisão narrativa sobre aspectos envolvidos no processo de 

desenvolvimento e validação, proporcionando uma reflexão acerca das possibilidades de 

aplicações das equações preditivas da densidade e/ou gordura corporal. No segundo, 

analisou-se o Índice Cintura Altura (ICA), a gordura total e centralizada mensurada pela 

DXA, verificando a prevalência de risco à saúde tomando como referência o ICA. Esses 

dois artigos foram apresentados no 24º Congresso Internacional de Educação 

Física/2009, Foz do Iguaçu - PR e publicados no FIEP Bulletin, em janeiro de 2009. 

 No terceiro artigo, identificou-se quais indicadores antropométricos e DOC 

explicavam a variação do %G de membros superiores (%GMSuperior) e inferiores 

(%GMInferior),    tronco (%GTronco)    e total   (%GTotal),  verificando-se   o  IA que melhor   
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discrimina o risco cardiovascular (RC), utilizando como critério a DXA, sendo 

encaminhado para os Arquivos Brasileiros de Cardiologia. No quarto, desenvolveu-se a 

validação de equações preditivas, estabelecendo uma comparação dos valores do %G, 

MG e MM estimados pelos modelos preditivos e mensurados pela DXA. Este foi 

encaminhado para a Revista Brasileira de Medicina do Esporte. 

2.2 Local do Estudo 

 A coleta dos dados antropométricos foi realizada no Laboratório de Avaliação de 

Performance Humana, localizado na Escola Superior de Educação Física da 

Universidade de Pernambuco e os exames DXA no Laboratório Albuquerque do Ó, 

Recife-PE. 

2.3 Desenho do Estudo 

 Estudo descritivo, do tipo série de casos, cujo delineamento metodológico 

envolve um grupo de indivíduos do sexo masculino. Utilizou-se parte do banco de 

dados de Melo (2006), no que se refere aos dados antropométricos e aos exames DXA. 

2.3 Período do Estudo 

 Os dados foram coletados no período compreendido entre dezembro/2004 a 

agosto/2005. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 

seres humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco 

(CEP/CCS/UFPE), registro nº 281/2004 (apêndice). 

2.4 População do Estudo 

 Foi constituída por 45 homens com idade variando entre 20 a 30 anos que 

participaram voluntariamente  da  pesquisa assinando o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 
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2.5 Critérios de Inclusão 

 Ser do sexo masculino, considerado adulto jovem (20 a 40 anos), com IMC nas 

categorias normal, sobrepeso e obeso I, segundo a classificação da Organização 

Mundial da Saúde. 

2.6 Critérios de Exclusão  

Indivíduos que apresentassem problema físico, temporário ou permanente, que 

impedisse a realização da DXA (amputação, ser portador de marcapasso ou qualquer 

metal no corpo ou que utilizassem medicamentos renais, a fim de evitar alterações nas 

mensurações realizadas pela DXA). 

2.7 Variáveis de Análise 

As variáveis antropométricas utilizadas foram: massa corporal total (MCT), 

estatura (EST) (GORDON, 1988), circunferência da cintura (CC) (PINCON et al., 

2007), circunferência do quadril (CQ) (COSTA, 2001) e dobras cutâneas (DOC) 

centralizadas (SE: subescapular, SI: supra-ilíaca, AM: axilar média e ABD: abdominal) 

e periféricas (TR: tríceps, BI: bíceps, CO: coxa e PE: perna) (HEYWARD e 

STOLARCZYK, 2000), sendo obtidas através da DXA o percentual de gordura total 

(%GTotal), percentual de gordura do tronco (%GTronco), percentual de gordura de 

membros superiores (%MSuperior) e inferiores (%GMInferior). 

2.8 Procedimentos de Medidas 

  A MCT foi mensurada numa balança com precisão de 100 gramas, em que o 

avaliado usou roupas leves e os pés estando descalços, posicionou-se em pé, no centro 

da plataforma da balança, com os braços ao longo do corpo, evitando não se 

movimentar;  a  EST  foi medida num estadiômetro de madeira com precisão de 0,1 cm,  
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estando o avaliado descalço, em posição ereta, com os pés unidos, calcanhares,  

nádegas, costas e parte posterior da cabeça em contato com a escala. Com o auxílio de 

um cursor foi registrada a medida da estatura, que compreende a distância entre a planta 

dos pés e o ponto mais alto da cabeça, estando o indivíduo em expiração máxima 

(GORDON, 1988). 

 Com as mensurações da MCT e da EST, calculou-se o índice de massa corporal 

(IMC) como peso dividido pela estatura ao quadrado (kg/m2). 

 A CC mensurada em centímetros em cima da cicatriz umbilical (PICON et al., 

2007) e a CQ medida no ponto de maior protuberância dos glúteos (COSTA,2001). 

Utilizou-se uma fita métrica não extensível, com 150 cm e precisão de 0,1 cm.  

Calculou-se a relação quadril (RCQ), que consiste na razão entre a medida da cintura 

pelo do quadril, e o índice cintura-altura (ICA), que é obtido pelo quociente entre a 

medida da cintura pela estatura. 

 Objetivando selecionar o ponto de corte mais apropriado para o grupo em 

estudo, selecionaram-se alguns deles sugeridos pela literatura e optou-se por aquele que 

apresentou maior valor de sensibilidade e especificidade.  Assim sendo, considerou-se o 

valor 24 para o IMC, 0,92 para o RCQ, 0,88 para CC (PITANGA e LESSA, 2005) e 

0,50 para o ICA (HSIEH e MUTO, 2006). 

 Para as medidas das DOC foi utilizado o adipômetro Lange (Beta Technology 

Incorporated Cambridge Maryland), com escala de 1,0 mm e precisão constante em 

todas as aberturas de 10 g/mm2. Os locais de mensurações foram os sugeridos por 

Heyward e Slolarckyk (2000). As mensurações foram feitas por um único professor de 

educação física em triplicata e posteriormente calculou-se o erro padrão de medida. 
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 Na avaliação da composição corporal pela DXA, os exames compreenderam 

uma varredura completa do corpo do indivíduo, fornecendo medida da densidade óssea, 

massa magra e massa gorda, sendo feita uma série de escaneamentos transversais ao 

eixo longitudinal do corpo, com duração média de 20 minutos. A máquina utilizada foi 

um Boné Densitometer Pencil-beam DPX LUNAR Radiation Madison, WI. USA, 

utilizando software 3.65. Todos os exames foram realizados pelo mesmo técnico em 

radiologia (TYLAVSKY et al., 2003; GOBBO et al., 2008).  

2.9 Análises Estatísticas 

 Foi utilizado o teste Shapiro-Wilk para verificar a normalidade das distribuições 

das variáveis em estudo (p > 0,05). Realizou-se uma análise descritiva (média, desvio 

padrão, valores mínimos e máximos) objetivando analisar o comportamento das 

variáveis. E com a finalidade de avaliar a precisão das mensurações, calculou o erro 

padrão das medidas ( r-1dpEPm = ), em que: dp - desvio padrão, r – coeficiente de 

fidedignidade (TRITSCHLER, 2003). 

 Utilizou-se a análise fatorial com a finalidade de analisar até que ponto 

diferentes variáveis têm subjacente o mesmo conceito, para a partir dessa análise 

identificarmos quais as variáveis que apresentaram maior fator considerando o 

fenômeno em estudo. Partindo dessa análise, selecionaram-se as variáveis para 

constituir os modelos de regressão. 

A regressão linear simples foi empregada para desenvolver os modelos 

preditivos, em que se relaciona uma variável aleatória y, com uma variável x 

(MENDES, 1999).   Participaram   como  variáveis   dependentes   o   %G  de  membros  
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superiores e inferiores, de tronco e total. Como variáveis independentes, as dobras 

cutâneas (DOCBI, DOCTR, DOCSB, DOCSI, DOCAB, DOCAM, MDOCCX, 

DOCPE) e os indicadores antropométricos (IMC, RCQ, CC e ICA). 

 Objetivando validar os modelos preditivos utilizaram-se os critérios propostos 

por Lohman (1992) em que sugeri padrões de avaliação de erros de predição em 

equações da composição corporal para a estimativa do %G, da DC (g/cm3) e da massa 

livre de gordura (kg), propondo calcular o erro padrão de estimativa (EPE), erro total 

(ET), erro constante (EC), conforme as fórmulas abaixo: 

2R-1S EPE = ; 

2

n
Vmens)  -  Vestim(ET ∑=  ; 

Vestim-VmensEC= ; 

em que: S – desvio padrão, R2 – índice determinístico, Vestim – valor estimado, Vmens 

– valor mensurado e n – números de indivíduos, além de calcular o teste “t” para 

comparar as médias entre os valores medidos e estimados.  

 Para avaliar a consistência do modelo calculou-se o Índice Determinístico (R2), 

que constitui um índice global de variação dependente, que pode ser explicada por todas 

as variáveis independentes (WONNACOTT e WONNACOTT, 1980). Em seguida 

realizou-se a análise de concordância proposta por Bland e Altman (1986) objetivando 

avaliar a reprodutibilidade e o erro. E posteriormente, utilizou-se a receiver operating 

characteristic (ROC) para avaliar a acurácia dos indicadores antropométricos em 

discriminar o risco cardiovascular, calculando a sensibilidade e especificidade para cada 

IA. 
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 3. Limitações 

 Em estudos de desenvolvimento e validações de equações preditivas, muitas 

vezes tomar a DXA como critério para fazer um comparativo com equações de 

regressão que se utilizou de outros métodos “padrão ouro” pode ocasionar um erro 

relacionado às diferenças entre as técnicas critério. 

A influência de alguns fatores comportamentais sobre a distribuição da gordura 

abdominal e total não foram considerados, sendo mais uma das limitações da pesquisa, 

sugerindo que além de considerar esses fatores em futuros estudos, utilize-se também a 

circunferência de membros superiores e inferiores. 
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RESUMO 

Diversas são as equações encontradas na literatura, sejam elas específicas ou 

generalizadas, no intuito de predizer a densidade e/ou a gordura corporal. Objetiva-se 

descrever aspectos envolvidos no processo de desenvolvimento, validação e 

possibilidades de aplicações das equações preditivas da gordura corporal. Foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica na literatura científica utilizando os seguintes termos: 

composição corporal, densidade corporal, gordura corporal, antropometria, pesagem 

hidrostática, AXDE, equações preditivas e validação. Foram encontrados artigos 

nacionais e internacionais nas bases de dados PubMed, LILACS e Scielo, além de 

livros. Os dados desta revisão permitem ressaltar que os métodos antropométricos, as 

dobras cutâneas, circunferências e diâmetros são habitualmente utilizados nas equações 

preditivas para estimar a densidade e/ou a gordura corporal, bem como a pesagem 

hidrostática e a absortometria de raios-x de dupla energia (AXDE), que são 

considerados métodos “Padrão Ouro”. As equações de Durnin & Wormersley, Jackson 

& Pollock e Jackson et al. são bastante utilizadas no Brasil. No desenvolvimento e 

validação das equações preditivas, são utilizadas as técnicas estatísticas de regressão 

(linear simples ou múltipla), a correlação de Pearson (r), o teste t pareado, o erro padrão 

de estimativa (EPE), o erro total (ET), o erro constante (EC), a análise diagnóstica do 

resíduo de Zar, assim como o método de Bland e Altman. Percebe-se que a tomada de 

decisão na escolha de uma equação de predição da gordura corporal não é tão fácil. É 

preciso bastante cautela, sendo necessário conhecer a realidade pela qual a equação foi 

desenvolvida e que será aplicada, sua validade, praticidade, vantagens e limitações. 

Palavra chaves: Composição corporal, densidade corporal, gordura corporal, equações 

preditivas, validação.  
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ABSTRACT 

Several equations are found in the literature, whether specific or widespread, in the 

intuit of predicting the density and/or the body fat. It objectives to describe aspects 

involved in the development process, validation and possibilities of applications of the 

predictive equations of the body fat. A bibliographical investigation was carried out in 

the scientific literature using the following terms: body composition, body density, body 

fat, anthropometric, hydrostatic weighing, AXDE, equations predicative and validation. 

National and international articles were found in the databases of PubMed, LILACS and 

Scielo, as well as books. The data of this review allow standing out that the 

anthropometrics methods, skinfolds, circumferences and diameters are habitually used 

in the predictive equations to estimate the density and/or the body fat, as well as the 

hydrostatic weighing and the absorptiometry x-ray of dual energy (AXDE), methods 

that are considered “Gold Standard". The equations of Durnin & Wormersley, Jackson 

& Pollock and Jackson et al. are enough used in Brazil. In the development and 

validation of the predictive equations, technical regression statistics is used (lineal 

simple or multiple), the correlation of Pearson (r), the paired t test, the standard 

estimation error (SEE), the total error (TE), the constant error (CE), the diagnostic 

analysis of the residual of Zar, as well as the method of Bland and Altman. To be 

perceived that the one taken of decision in the selection of a prediction equation of the 

body fat is not so easy. It is needed enough caution being necessary to know the reality 

for which the equation was developed and in which it will be applied, its validity, 

practicity, advantages and limitations.       

Keys Word: Body composition, body density, body fat, predictive equations, 

validation.  
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      Introdução 

 Existe na literatura uma variedade de técnicas e equações preditivas (GUEDES, 

1994; PETROSKI, 1995; HEYWARD & STOLARCZYK, 2000) da densidade e/ou da 

gordura corporal, fazendo-se necessário uma avaliação e reflexão mais criteriosa acerca 

de suas aplicabilidades, podendo o mau uso implicar em erros de estimativas da gordura 

corporal (REZENDE et al., 2006). 

A antropometria é uma boa opção para as estimativas associadas à quantidade de 

gordura corporal, tendo em vista a estreita relação entre as medidas de densidade 

corporal e as dimensões de espessura de dobras cutâneas (GUEDES, 2006). Na 

antropometria, as dobras cutâneas são as variáveis mais usadas em equações para 

estimar a densidade e/ou o percentual de gordura, sozinhas ou associadas aos 

perímetros, diâmetros, idade, estatura, dentre outras. 

A validade dessas equações que usam dobras cutâneas para estimar a 

composição corporal é restrita para a população pela qual a equação foi desenvolvida 

(LUKASKI, 1987). Faz-se necessário conhecer a população que deu origem à equação, 

bem como a população em que se pretende aplicá-la. 

Nas análises realizadas sobre a composição corporal, é importante considerar a 

distribuição dessa gordura corporal. Informações relacionadas a esses aspectos podem 

ser obtidas através do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), do índice cintura 

quadril (ICQ), índice de conicidade (IC) e do perímetro da cintura (PC) (GUEDES e 

GUEDES, 1998; GUEDES, 2006), os quais por muitas vezes se fazem presentes nas 

equações de predição. Além de outros métodos que são considerados “Padrões Ouro” 

em estudos de validação de equações, como o da Pesagem Hidrostática e a 

Absortometria de Raios-x de Dupla Energia (AXDE) (COSTA, 2000; REZENDE et al., 

2006).                                                                                                                               35 



Dentro desse contexto, objetiva-se fazer uma revisão sobre aspectos envolvidos 

no processo de desenvolvimento e validação, proporcionando uma reflexão acerca das 

possibilidades de aplicações das equações preditivas da densidade e/ou gordura 

corporal. 

Metodologia 

 Foi realizada uma pesquisa bibliográfica na literatura científica utilizando os 

seguintes termos: composição corporal, densidade corporal, gordura corporal, 

antropometria, pesagem hidrostática, AXDE, equações preditivas e validação. Foram 

encontrados artigos nacionais e internacionais nas bases de dados PubMed,  LILACS e 

Scielo, além de livros e teses. 

Revisão de Literatura 

Composição Corporal  

A composição corporal refere-se à quantidade e proporção dos diversos 

constituintes do corpo humano (BÖHME, 2000), gordura, ossos, músculos e resíduos, 

os quais estão relacionados com a saúde, doença e qualidade de vida do indivíduo 

(GUEDES, 1994). Como conseqüência, o interesse pelo estudo da composição corporal 

tem aumentado nos últimos cem anos, destacando Matiegka (MATIEGKA, 1921), um 

dos primeiros estudiosos a descrever um método antropométrico, que consistia num 

modelo de divisão da massa corporal em 4 componentes: Massa corporal = E + [P + TS] 

+ M+ R, em que, E = peso do esqueleto; P = pele; TS = tecido subcutâneo; M =  

músculo esquelético e R = resíduo (órgãos, sangue, sistema nervoso, etc.). 

  O excesso de gordura e de peso corporal ocasiona diversas disfunções crônico-

degenerativas e conseqüentemente aumentam os índices de morbidade e mortalidade, 

repercutindo de forma negativa tanto na qualidade como na expectativa de vida dos 

indivíduos (ARAÚJO et al., 2005).                                                                                 36 



Vague (1947) pode ser citado como um dos autores de referência no que se 

refere às discussões a respeito da distribuição de gordura corporal andróide e ginóide. 

Indivíduos com distribuição centrípeta de gordura apresentam riscos mais elevados com 

relação ao aparecimento e ao desenvolvimento de distúrbios metabólicos e 

cardiovasculares (THOMAS, et al., 2004; PITANGA e LESSA, 2005). 

Métodos de avaliação da composição corporal mais utilizados no desenvolvimento 

e validação de equações preditivas  

Os métodos para avaliar a composição corporal podem ser classificados em 

método direto, sendo aquele em que há a separação e a pesagem dos componentes 

corporais isoladamente (dissecação de cadáveres); os métodos indiretos, referindo-se 

àqueles em que há manipulação dos componentes, mas a partir de princípios químicos e 

físicos visam à extrapolação das quantidades de gordura e massa magra, e os métodos 

duplamente indiretos, que são aqueles validados a partir de um método indireto 

(COSTA, 2001).  

Destaca-se entre os métodos duplamente indiretos a antropometria, em especial 

o uso das dobras cutâneas, perímetros e diâmetros que são habitualmente utilizados para 

determinação da densidade e/ou gordura corporal, devido ao baixo custo operacional e à 

relativa simplicidade de utilização e validade. Ao fazer uso desta técnica, são utilizadas 

medidas não invasivas de baixo custo operacional (COSTA, 2001; PIRES NETO e 

GLANER, 2007).   

Antropometria   

A antropometria pode ser definida como a ciência que estuda e avalia as medidas 

de tamanho, peso e proporções do corpo humano. As medidas de espessura de dobras 

cutâneas,   circunferência   e  diâmetros  ósseos,  têm  sido  um  recurso  freqüentemente  
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utilizado no estudo da composição corporal (GUEDES, 1994; GUEDES, 2006), além 

do Índice de Massa Corporal (IMC), do Índice Cintura Quadril (ICQ), do Índice de 

Conicidade (IC) e do Perímetro da Cintura (PC) (GUEDES, 2006). 

As vantagens de empregar as circunferências na avaliação da composição 

corporal baseiam-se nas possibilidades de redução do erro de medida intra e inter-

avaliadores, no fato de que são mais reprodutivas do que as medidas de espessuras de 

dobras cutâneas, requerem menor habilidade técnica e permitem avaliar pessoas obesas 

sem problemática do limite de abertura da mandíbula dos compassos (DURNIN e 

RAHAMAN, 1967).   

As espessuras de dobras cutâneas são medidas bastante utilizadas no estudo da 

composição corporal. Através delas se obtém informações com relação à estimativa da 

quantidade do componente de gordura corporal, tornando-se possível conhecer o padrão 

de distribuição do tecido adiposo subcutâneo pelas diferentes regiões anatômicas 

(QUEIROGA, 2005).  

Os diâmetros ósseos são encontrados na literatura, com mais freqüência, em 

equações preditivas da densidade corporal e da massa livre de gordura (QUEIROGA, 

2005), além de ser utilizado para determinação do tamanho do arcabouço corporal com 

base na estatura e nos diâmetros biacromial (cm) e bitrocantérico (cm). Esses são 

utilizados também para calcular o peso corporal mínimo (McARDLE et al., 2003). 

Observou-se, assim, que para a estimativa do percentual de gordura, a presença dos 

diâmetros não é tão marcante quanto a das dobras cutâneas, das circunferências e dos 

índices antropométricos supracitados.  
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A pesagem hidrostática e/ou a absortometria de raios-x de dupla energia 

(AXDE) vem sendo empregada na avaliação da composição corporal, citadas em alguns 

estudos, como técnicas “padrão ouro”. Percebe-se a associação desses dois métodos às 

técnicas antropométricas no intuito de desenvolver e/ou validar equações preditivas da 

densidade corporal e/ou percentual de gordura (McARDLE et al.,  2003; SALEM et al., 

2006).  

Pesagem Hidrostática (Densitometria ou Pesagem Subaquática) 

 Este método calcula o percentual de gordura corporal a partir da densidade 

corporal, que se refere à relação entre o peso corporal e o volume corporal, 

fundamentando-se no princípio do matemático e inventor grego Arquimedes (GUEDES 

e RECHENCHOSKY, 2008). 

 A pesagem hidrostática está alicerçada no princípio de que um corpo totalmente 

submerso em água sofre ação de uma força contrária de sustentação, evidenciada por 

perda de peso igual ao peso da água deslocada. Dessa forma, por essa técnica, o 

avaliado é submerso em um tanque com água e o volume corporal é computado com 

base na diferença entre o peso corporal medido no ambiente (Peso real) e totalmente 

submerso na água (Peso na água) (GUEDES E GUEDES, 1998). Aconselha-se ajustar a 

diferença de pesos pela densidade da água e em seguida determina-se a densidade da 

água. Uma vez determinada a densidade corporal, realiza-se a conversão dos valores em 

quantidades percentuais de gordura em relação ao peso corporal.  

Embora seja um método bastante utilizado entre os pesquisadores nos estudos de 

validação de métodos da composição corporal, críticas têm sido feitas quanto ao seu 

uso.  Destaca-se  que  entre  as  principais  limitações  dessa técnica, o uso do modelo de  
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dois compartimentos corporais tem sido a mais citada (REZENDE et al., 2006).                                           

Ressalta-se também que a Pesagem Hidrostática é inapropriada para ambientes 

que não possam acomodar um tanque de 3.785 litros (GLANER e BRITO, 2007). O 

tanque deve ser limpo e desinfetado regularmente e a água deve ser mantida dentro de 

uma amplitude de temperatura aceitável, já que a densidade da água varia com a 

temperatura.  

Absortometria de Raios-x de Dupla Energia (AXDE) 

 Essa é uma técnica de escaneamento que mede diferentes atenuações de raios-x 

que passam pelo corpo (TRITSCHLER et al., 2003).  A AXDE é uma tecnologia que 

vem sendo recentemente reconhecida como método de referência na análise da 

composição corporal, embora existam algumas discordâncias quanto ao seu uso 

(BOTARRO et al., 2000). 

Robenoff et al. (1993) alegam que a técnica AXDE não pode ainda ser 

classificada como um método de referência para a análise da composição corporal. 

Paccini e Glaner (2008) relatam que são evidenciadas algumas limitações que afetam a 

sua acuracidade, sendo, portanto, necessários novos estudos objetivando avaliar de 

forma acurada a utilização desse aparelho na avaliação da composição corporal. Já para 

Kohrt (1995), a AXDE é um método que vem sendo utilizado e reconhecido como um 

método de referência na análise dos componentes dessa composição corporal.  

Destacam-se na literatura três tipos de sistemas AXDE (Lunar, Hologic e 

Norland),  existindo entre eles  diferenças  na configuração de hardware e software, e na  

metodologia  de  calibração,  que se  refletem na determinação dos valores de densidade  
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óssea e nos percentuais de tecidos moles avaliados por esses sistemas (TOTHILL et al., 

1994; PRIOR et al., 1997). 

 Prior et al. (1997) ressalta que a AXDE apresenta melhores resultados em 

homens jovens saudáveis do que em indivíduos obesos e a precisão varia conforme a 

região que está sob investigação, sendo a avaliação da composição corporal menos 

precisa no tronco comparado com as pernas. 

Os testes compreendem uma varredura completa do corpo do indivíduo, o que 

fornece medida da densidade óssea, da massa de gordura e da massa magra, sendo feita 

uma série de escaneamentos transversais ao eixo longitudinal do corpo, com duração de 

10 a 20 minutos (BOTARRO et al., 2000). Marques et al. (2000) diz que a exposição do 

AXDE é rápida, não-invasiva e pode ser utilizada em adultos, crianças e populações 

especiais (TRITSCHLER, 2003).  Esta técnica apresenta baixa exposição à radiação em 

relação à Tomografia Computadorizada (KAMEL et al., 2000). 

 Procedimentos estatísticos empregados no processo de desenvolvimento e 

validação de equações preditivas 

 No desenvolvimento das equações, utiliza-se habitualmente a regressão linear 

simples, em que se relaciona uma variável aleatória y, com uma variável x, e a regressão 

linear múltipla, tendo uma variável aleatória y (dependente) com duas ou mais variáveis 

x (independentes) (MENDES, 1999). 

O credenciamento de uma equação para estimativa da densidade corporal ou 

percentual de gordura em um indivíduo ou população, basicamente é definido pela sua 

validade. Validade de uma equação de regressão refere-se ao grau de precisão com que 

ela estima a densidade, a massa corporal magra ou o percentual de gordura de um 

indivíduo (QUEIROGA, 2005).                                                                                       41 



Ao se fazer estimativa, trabalha-se também com erros. Lohman (1992) 

desenvolveu padrões de avaliação de erros de predição em equações da composição 

corporal para estimativa do percentual de gordura, da densidade corporal (g/cm3) e da 

massa livre de gordura (Kg), propondo critérios para a validação de equações bem como 

o erro padrão de estimativa (EPE), erro total (ET), erro constante (EC) e o teste “t”de 

Student para comparar as médias entre os valores medidos e estimados.  

 Para avaliar a consistência de um modelo estatístico, pode-se utilizar o 

coeficiente de determinação (R2), que constitui um índice global da variação 

dependente, que pode ser explicada por todas as variáveis independentes 

(WONNACOTT e WONNACOTT, 1980). É importante também a análise de resíduo 

para avaliar deficiências do modelo ajustado, o qual também possibilita visualizar os 

“outliers”, na tentativa de descobrir deficiências no modelo ajustado, sendo a 

divergência significativa nos limites± 2 a indicação de violação potencial da suposição 

de normalidade. 

 Quando o número de pontos “outliers” ou “pontos discrepantes” é maior que 

5,0% do total do número de dados, deve-se proceder a transformação desses dados, 

quando inferior a 5,0%, encontra-se dentro do esperado (MENDES, 1999). É um meio 

efetivo para se descobrir vários tipos de deficiências no modelo ajustado (SOKAL e 

ROHLF, 1995).  

 Em se tratando do descarte de variáveis, é importante ressaltar que diante de 

inúmeras variáveis independentes, devem-se selecionar aquelas que são significativas 

para o modelo. Um das técnicas utilizadas é a Stepwise, seleção do início para o fim 

(forward selection) (DANIEL, 1978). 
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 Aplica-se o teste “t” pareado no processo de validação já que a equação de 

predição deve gerar médias de predição comparáveis às médias de referência. As duas 

médias não devem diferir estatisticamente. Uma grande diferença entre as médias de 

predição e de referência indica que há diferença sistemática (subestimada ou 

superestimada) entre as amostras de validação e de validação cruzada, devido o erro 

técnico ou variabilidade biológica.   

 Salem et al. (2006), em um dos seus estudos, teve por objetivo desenvolver e 

validar equações de regressão nacionais para estimar a porcentagem de gordura em 

militares da Escola de Educação Física do Exército. Utilizou no processo de validação a 

Correlação de Pearson (r), o teste “t” de Student pareado, o EPE, o EC e ET, atendendo 

às recomendações de Lohman (1992), bem como a Análise Diagnóstica do Resíduo 

(ZAR, 1999).   

 Glaner e Brito (2007) desenvolveram uma pesquisa objetivando verificar a 

validade da equação de Lohman para estimar o percentual de gordura em lutadores 

(judocas). Foram utilizados também os critérios estatísticos propostos por Lohman 

(1992), além de utilizar a análise dos escores residuais, baseada na proposta de Bland e 

Altman (1986). 

 O método estatístico de Bland e Altman (1986) pode ser utilizado para avaliar a 

reprodutibilidade e o erro. Verifica-se também o uso da validação diagnóstica 

recomendada por Zar (1999), que consiste em analisar o comportamento das variáveis 

utilizadas na equação com os resíduos studentizados. Salem et al. (2006) aplicou esta 

técnica estatística em um de seus estudos, sendo analisada a presença de 

heterocedasticidade, ou seja, ausência de covariância entre todas as variáveis das 

equações.  

43 



Refletindo sobre a Escolha e Possibilidades de Aplicação das Equações Preditivas 

Refletir sobre o processo de seleção da “melhor equação” ou equação mais 

adequada para tal realidade, como também analisar suas possibilidades de aplicação, 

não é uma tarefa fácil, pois são vários os elementos que devem ser considerados, como: 

custo, validade, aplicabilidade do método e grau de treinamento necessário ao avaliador. 

Recomenda-se verificar se a equação preditiva foi validada em outras amostras da 

população (validação cruzada) (GUEDES, 2006; GLANER e BRITO, 2007). 

 Existem na literatura inúmeras equações de regressão classificadas em dois 

grupos: equações específicas e equações generalizadas. A princípio parece claro que as 

equações específicas apresentam maior validade preditiva quando utilizadas em 

indivíduos pertencentes ao mesmo segmento da população da qual se originou a 

equação; entretanto, quanto maior a especificidade da equação menor sua aplicação. 

Dessa forma, as equações generalizadas e idealizadas com base em amostras 

representativas de populações heterogêneas em relação à idade e ao nível de 

adiposidade podem aumentar as opções de aplicação (GUEDES, 2006).  

 As equações muito generalizadas, que compreendem amplas faixas etárias, 

devem ser utilizadas com cautela. A inclusão de indivíduos de várias idades é justificada 

pelo fato de obter uma amostra mais heterogênea e representativa, mas, por outro lado, 

as diferenças de composição corporal ocorridas em função da idade podem contribuir 

para um maior erro de estimativa da gordura corporal. Portanto, além de avaliar o tipo 

de população utilizada na validação, a magnitude do erro padrão deve ser observada ao 

optar pelo uso dessas equações (REZENDE et al., 2006). 

 Antes de se fazer uso de qualquer equação de regressão para a estimativa da 

densidade e/ou gordura corporal, devem ser observados aspectos como: a população que  
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deu origem à equação (especificidade), a validade desta para uma população em 

particular (validade concorrente) e sua praticidade. Considera-se que toda equação é 

válida para a sua população de origem (GLANER e BRITO, 2007).  

 Destacam-se na literatura mais de 100 equações que utilizam as medidas 

antropométricas na predição de componentes da composição corporal (BRODIE et al., 

1998). Rezende et al. (2006) destaca que as equações de Durnin & Wormersley, Jackson 

& Pollock e Jackson et al., são as mais utilizadas no Brasil e algumas delas encontram-

se no quadro 1, bem como outras equações que estimam diretamente o percentual de 

gordura corporal citadas por Queiroga (2005) e Salem et al.(2006). 

Quadro 1: Equações preditivas da densidade corporal (DC) e o percentual de gordura 

corporal (%GC) 

 

 PT2= dobra peitoral, AB1=abdominal vertical, CX1=coxa média, ID=idade, BC=dobra 

bíceps, TR=dobra tríceps, SB1=dobra subescapular, SI1=dobra supra-ilíaca média, 

C1=circunferência  do  abdome:  ponto médio entre o processo xifóide e o umbigo (cm),  
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C2=circunferência do abdome: linha do umbigo (cm), C5= circunferência quadril, 

C12=valor médio entre C1 e C2, C15=circunferência ilíaca: anterior superior à crista 

ilíaca (cm), PC=peso corporal, Pabd=perímetro abdominal medido em cima. 

Considerações Finais 

 Diante da revisão sobre o desenvolvimento, validação e possibilidades de 

aplicação de equações preditivas da densidade e/ou gordura corporal, percebe-se que a 

tomada de decisão não é tão fácil. Qualquer que seja a equação de predição escolhida 

faz-se necessário bastante cautela quanto ao seu uso, sendo necessário conhecer a 

realidade pela qual a equação foi desenvolvida, bem como a sua validade, praticidade, 

vantagens e limitações.   

 Constatou-se que para o desenvolvimento das equações preditivas da 

composição corporal, o uso da regressão linear simples ou múltipla vem sendo utilizada 

há vários anos, tendo uma aceitabilidade considerável. Nos estudos de validação, os 

critérios de Loohman (1992) e a análise de Bland e Altman (1986) estão sempre 

presentes. 

 O uso das dobras cutâneas, circunferências e diâmetros são utilizados nos 

estudos da composição corporal, porém nas estimativas do componente gordura 

corporal, este último não é encontrado com tanta freqüência, comparando-se aos dois 

primeiros. A Pesagem Hidrostática e a Absortometria de Raios-x de Dupla Energia 

(AXDE) são empregadas como técnicas “padrão ouro”, havendo, entretanto, ainda 

discordâncias entre alguns estudiosos, fazendo-se necessários novos estudos nesse 

campo de conhecimento. 
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RESUMO 

 Este estudo teve como objetivo correlacionar o índice cintura-altura (ICA) com a 

gordura total e centralizada mensurada pela absortometria de raios-x de dupla energia 

(AXDE), verificando a prevalência de risco à saúde tomando como referência o ICA. 

Trata-se de um estudo descritivo correlacional, em que foram avaliados 45 homens 

jovens com idade entre 20 e 30 anos. As variáveis em estudo foram massa corporal total 

(kg), estatura (cm), circunferência da cintura (CC), percentual de gordura total 

(%GTOTAL) e percentual de gordura do tronco (%GTRONCO) mensurados pela AXDE e o 

ICA. Para verificar a relação entre o ICA e o %GTOTAL e %GTRONCO, utilizou-se a 

correlação linear de Pearson e a análise de regressão linear simples, (p>0,01), 

calculando-se posteriormente o teste t de Student, o índice determinístico ( R2) e o erro 

constante (EC). Os resultados demonstraram uma forte correlação entre o ICA e o 

%GTOTAL (r=0,89; p < 0,01) e entre o ICA e o %GTRONCO (r=0,86; p < 0,01). Na análise 

de prevalência de risco à saúde, adotando o critério o ICA 0,5, observou-se que 

73,33% (n=33) da amostra apresentaram valor superior ao da referência. Não houve 

diferenças de médias entre os valores medidos pela AXDE e os estimados pelas 

equações preditivas desenvolvidas. Os valores de R2=0,73 (E1) e R2=0,78 (E2) 

indicaram que na amostra observada 73% e 78%, respectivamente, da variação do 

%GTRONCO e %GTOTAL pode ser explicada por uma relação linear que envolve o ICA. 

Assim, conclui-se que o ICA apresenta fortes valores de correlação e um bom poder 

explicativo da GTRONCO e GTOTAL em homens adultos com idade variando entre 20 a 30 

anos, apresentando-se também como uma variável eficaz na identificação de risco à 

saúde associado ao excesso de gordura centralizada. 

≥

Palavra Chaves: Índice cintura-altura, gordura centralizada, absortometria de raios-x 
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ABSTRACT 

 This study had as objective to analyze the waist-height index (WHI) with the 

total fat and centralized measured by the absorptiometry x-ray of dual-energy (AXDE), 

and also identifying the prevalence of health risk associated with WHI. It is a study 

correlational descriptive and 45 young men with age between 20 and 30 years, 

participated in the study. The variables in study were total body mass (kg), stature (cm), 

circumference of the waist (CW), percentage of total fat (%GTOTAL) and percentage of 

fat of the trunk (%GTRUNK) measured by AXDE and WHI. To verify the relationship 

between the WHI and %GTOTAL and %GTRUNK, the lineal correlation of Pearson (p>0, 

01) was used as well as the analysis of simple lineal regression, being calculated later 

the test t of Student, the deterministic index (R2) and the constant error (CE). The results 

demonstrated a strong correlation between WHI and %GTOTAL (r=0, 89; p <0, 01) and 

between WHI and %GTRUNK (r=0, 86; p <0, 01). In the analysis of prevalence of risk to 

the health, adopting the criterion the WHI ≥0, 5, it was observed that 73, 33% (n=33) of 

the sample presented superior value to the reference one. There were no differences of 

averages between the values measured by AXDE and the estimated by the predictive 

equations developed. The values of R2=0,73 (E1) and R2=0,78 (E2) indicate that in the 

sample observed 78% and 73%, respectively, of the variation of %GTRUNK and %GTOTAL 

can be explained by a lineal relationship which involves the WHI. Thus, it was 

concluded that WHI presents strong correlation values and a good explanatory power of 

GTRUNK and GTOTAL in adult men with age varying among 20 to 30 years, also coming as 

an effective variable identifying the risk to the health associate to the excess of 

centralized fat.   

Keys word: waist-height index, centralized fat, absorptiometry x-ray of dual-energy.  
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INTRODUÇÃO 

O estudo da composição corporal e, em especial, da distribuição da gordura 

corporal tem grande relevância tanto na prática clínica quanto na avaliação das 

populações, estando associada a diversas alterações metabólicas (REZENDE et al., 

2006), bem como o excesso de peso corporal e de gordura ocasionam diversas 

disfunções crônico-degenerativas e, conseqüentemente, aumentam os índices de 

morbidade e mortalidade, repercutindo de forma negativa tanto na qualidade como na 

expectativa de vida dos indivíduos (GUEDES e GUEDES, 1998; ARAÚJO et al, 2005).  

Informações quanto à distribuição de gordura corporal podem ser obtidas através 

do cálculo de índices antropométricos. Hsiem e Muto (2006) utilizaram o índice cintura-

altura demonstrando a eficácia em estudos relacionados à obesidade e síndrome 

metabólica, utilizando-o também como um dos critérios para identificar riscos 

coronarianos (ICA  0,5). ≥

 A obesidade abdominal ou andróide é considerada um fator de risco para 

diversas morbidades, estando relacionada a doenças cardiovasculares, diabetes, 

dislipidemias e síndrome metabólica (OLINTO et al., 2006), sendo de grande relevância 

o desenvolvimento de estudos dessa natureza em diversos segmentos da sociedade, 

inclusive em homens adultos jovens. 

A antropometria é uma boa opção para as estimativas associadas à quantidade de 

gordura corporal (GUEDES, 2006), pois possui baixo custo operacional, são medidas 

não invasivas, apresenta simplicidade de utilização e validade (COSTA, 2001; PIRES 

NETO, 2007) e possuem relações com vários tipos de doenças e com a distribuição da 

gordura corporal em adultos (BERMUDEZ et al., 2001, ARONNE, 2002). 
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A absortometria de raios-x de dupla energia (AXDE) é uma técnica de 

escaneamento que mede diferentes atenuações de raios-x que passam pelo corpo 

(PAIVA & BOTARRO, 2002), considerada uma técnica nova e promissora (LOHMAN, 

1996). Conforme Botarro et al. (2000), a AXDE é uma tecnologia que vem sendo 

recentemente reconhecida como método de referência na análise da composição 

corporal.  

Relacionar o índice cintura-altura com a gordura total e centralizada mensurada 

a partir de técnicas mais acuradas, como a AXDE, permite também rastrear um dos 

maiores problemas da sociedade contemporânea que é a obesidade. 

Assim, o presente estudo tem por objetivo analisar o índice cintura-altura (ICA) 

e a gordura total e centralizada mensurada pela AXDE, verificando a prevalência de 

risco à saúde tomando como referência o ICA. 

METODOLOGIA 

A amostra foi constituída por 45 adultos jovens, avaliados no Laboratório de Avaliação 

de Performance Humana da Universidade de Pernambuco e no Laboratório 

Albuquerque do Ó, Recife – PE, com idade variando entre 20 e 30 anos. Todos os 

avaliados participaram voluntariamente e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, autorizando a publicação dos dados. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco (CEP/CCS/UFPE), registro nº 281/2004. 

 Os critérios de inclusão para a seleção da amostra foram: ser do gênero 

masculino, ter entre 20 e 30 anos e não apresentar qualquer problema físico temporário 

ou permanente que impedisse a avaliação pela antropometria ou pela AXDE. 
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 As medidas antropométricas utilizadas foram: a massa corporal total, mensurada 

numa balança de marca Filizola com precisão de 100 gramas, a estatura medida num 

estadiômetro de madeira, e a circunferência da cintura, mensurada em centímetros, 

usando uma fita métrica não extensível marca GRAFCO, com 150 cm e precisão de 

0,1cm, seguindo as recomendações de Gordon et al. (1988) e Costa (2001). 

 Na avaliação da composição corporal pela AXDE, os exames compreenderam 

uma varredura completa do corpo do indivíduo, fornecendo medida da densidade óssea, 

massa magra e massa gorda, sendo feita uma série de escaneamentos transversais ao 

eixo longitudinal do corpo, com duração média de 20 minutos. A máquina utilizada foi 

um Bone Densitometer Pencil-beam DPX LUNAR Radiation Madison, WI. USA, 

utilizando software 3.65.  

 Para a certificação de validade do sistema (Quality), um bloco de calibração foi 

escaneado diariamente pela manhã e um Phanton foi escaneado semanalmente de 

acordo com o protocolo padrão do DPX Lunar. Todos os exames foram realizados pelo 

mesmo técnico em radiologia. 

 O tratamento estatístico foi realizado através do programa estatístico SPSS 

versão 13.0. A normalidade dos dados foi testada utilizando o teste de Shapiro-Wilk. 

Para analisar o comportamento das variáveis foi realizada uma análise descritiva 

representada pela média, desvio padrão, valores mínimos e máximos. Utilizou-se a 

correlação linear de Pearson para identificar a relação entre o índice antropométrico 

cintura-altura, o percentual do gordura total (%GTOTAL) e o percentual de gordura do 

tronco (%GTRONCO) medidos pela AXDE. A regressão linear simples foi aplicada para 

verificar o grau de explicação do índice antropométrico (ICA) na predição do percentual 

de gordura total e do  tronco  mensurados pela AXDE.  Utilizou-se  o  teste  t de Student  
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para verificar a diferença de médias entre os valores mensurados pela AXDE e os 

estimados pelas equações preditivas. 

RESULTADOS 

Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade da 

distribuição das variáveis utilizadas, o qual constatou que todas as distribuições 

apresentaram normalidade para p > 0,05.  

A estatística descritiva está representada na Tabela 1 através da média, desvio, 

valores mínimos e máximos. Considerando o valor de referência do ICA  0,5 (HSIEH 

e MUTO, 2006), percebeu-se que apesar da média amostral se encontrar um pouco 

abaixo do ponto de corte, 73,33% (n=33) da amostra apresentou valores superiores ao 

da referência. 

≥

Tabela 1: Características antropométricas de homens adultos jovens de 20 a 30 anos 

Variáveis SX ±  Valormínimo Valormáximo 
MCT (kg) 83,890± 13,24 64,400 112 
Est (cm) 163 5,29 ± 175 185 
CC 95 11,64 ± 74 120 
%GTOTAL 28,59± 8,79 8,20 42,30 
%GTRONCO 28,54± 8,21 8,40 41,30 
ICA 0,54± 0,06 0,42 0,67 
 

As correlações entre o %GTOTAL , %GTRONCO e o índice cintura altura (ICA), 

considerando um p < 0,01 encontram-se nos gráficos 1 e 2; verificou-se forte correlação 

entre %GTOTAL , %GTRONCO e o ICA 
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Gráfico 1: Correlação entre o % GTRONCO mensurado pela AXDE e o índice cintura-

altura  

 

            

Gráfico 1: Correlação entre o % GTOTAL mensurado pela AXDE e o índice cintura-altura  

 

               As equações preditivas de regressão linear simples, utilizando o %GTOTAL e o 

%GTRONCO como variáveis dependentes e o ICA com variável independente, encontram-

se na Tabela 3, acompanhada do valor da correlação de Pearson (r), do teste t de 

Student, do índice determinístico (R2) e o erro constante (EC). 
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Tabela 3: Análise de regressão dos índices antropométricos em relação ao %GTOTAL e 

%GTRONCO em adultos jovens entre 20 a 30 anos 

Índice 
Antropométrico 

Região da 
AXDE 

Equação de Regressão r t R2 EC 

ICA %GTronco E1: %GTronco = - 28,103 + 104,641 . X 0,86* 0,936 0,73 - 0,05 
 %GTotal E2: %GTotal    = - 34,247 + 116,081 . X 0,89* 0,945 0,78 - 0,04 
Nível de significância para a Correlação de Pearson e teste t de Student (p < 0,01*) 

 Observou-se que além das fortes correlações (Tabela 3), não houve diferenças de 

médias entre os valores medidos pela AXDE e os estimados pelas equações preditivas 

desenvolvidas. Os valores de R2=0,73 (E1) e R2=0,78 (E2) indicam que na amostra 

observada, 73% e 78%, da variação do %GTRONCO e do %GTOTAL, respectivamente, pode 

ser explicada por uma relação linear que envolve o ICA. Analisando os valores dos 

ECs, verificou-se que E1 e E2 apresentaram uma diferença muito pequena: - 0,05 e - 

0,04. 

DISCUSSÃO 

 No presente estudo, realizou-se a análise entre o ICA e a GTRONCO e GTOTAL 

mensuradas pela AXDE, verificando a prevalência de risco à saúde, considerando o 

ponto de corte para o ICA ≥  0,5 (HSIEM e MUTO, 2006). 

 Estudar a gordura centralizada é de extrema necessidade tendo em vista que tal 

acúmulo é considerado um fator de risco para diversas morbidades, representando risco 

diferenciado quando comparada com outras formas de distribuição de gordura corporal 

(OLINTO, 2006). 

 Os resultados evidenciaram uma forte correlação entre o GTRONCO (r=0,86) e 

GTOTAL (r=0,89) com o ICA. Hsiem e Muto (2006), objetivando investigar a eficácia de 

vários índices antropométricos, inclusive o ICA para avaliação de fatores de risco 

coronariano e como um dos critérios de síndrome metabólica na população japonesa, 

sendo  6141 homens e 2137 mulheres, encontraram tanto para os homens quanto para as  
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mulheres os percentuais de obesidade e fatores de risco na síndrome metabólica mais 

elevada para o ICA, indicando ser o ICA o mais efetivo para o rastreamento 

antropométrico nessa população. 

 Em outro estudo desenvolvido, Hsiem e Muto (2004), objetivando desenvolver 

métodos simples e eficazes para avaliação metabólica, utilizaram alguns índices 

antropométricos como indicadores de fatores de risco coronariano (hipertensão, 

hiperglicemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e baixo HDL colesterol) em 

homens e mulheres, e encontraram estreita correlação entre índices antropométricos, 

inclusive o ICA, e concluíram que o ICA é mais sensível que o índice de massa corporal 

(IMC) e a circunferência da cintura (CC) isoladamente para agregação de fatores de 

risco coronariano entre indivíduos não-obesos homens e mulheres. 

Considerando o ICA, constatou-se que 73,33% (n=33) da amostra apresentaram 

valor superior ao da referência, o que é um fator preocupante por se tratar de homens 

adultos jovens, com idade variando entre 20 a 30 anos, e como cita Hall (2002), vem 

ocorrendo um grande aumento da prevalência de obesidade entre jovens com idades 

entre 18 e 29 anos, sendo o pior prognóstico cardiovascular no adulto do gênero 

masculino (BRANDÃO et al., 2003), necessitando assim de maiores investigações nesta 

população. 

A forte correlação encontrada entre o ICA e a GTRONCO e GTOTAL , bem como a 

prevalência demonstrada para determinação dos fatores de risco à saúde ao fazer uso do 

ICA, evidenciam um considerável poder de predição de risco deste indicador 

antropométrico (ICA) para homens adultos jovens, o que vem mais uma vez confirmar 

o que Hsieh et al. (2006) sugere quando em um de seus estudos avaliou a eficácia de 

diversos  índices  antropométricos  em  3000  homens  e 1000 mulheres, indicando mais  

61 



uma vez o ICA como melhor indicador em relação  ao IMC, CC isoladamente ou a 

relação cintura-quadril (RCQ). 

Ao aplicar a regressão linear simples, o ICA demonstrou ser um bom preditor da 

GTRONCO e GTOTAL, representando que 73% e 78%, respectivamente, do valor do 

percentual de gordura (%G) medido pela AXDE, pode ser explicado pelo ICA, não 

apresentando também diferença entre os valores medidos e estimados quando aplicou o 

teste t de Student pareado. 

Hsieh e Yooshinaga (2003) relatam que as evidências apontam e sugerem 

utilizar o ICA como único índice para identificar risco metabólico tanto em pessoas com 

peso normal como em sobrepeso ou obesas, e cita algumas vantagens em utilizar o ICA, 

como apresentar maiores correlações com risco metabólico, sendo mais abrangente na 

identificação de sobrepeso; apresenta maior sensibilidade e especificidade; aproxima-se 

da razão de 1 tanto para homens quanto para mulheres; é mais preciso no 

monitoramento da distribuição da gordura corporal e acúmulo por idade, e atende ao 

critério simplicidade. 

 Melo et al. (2006), objetivando desenvolver uma equação preditiva da gordura 

centralizada em homens com idades entre 20 a 30 anos, apresentou o perímetro 

abdominal (Pab) como sendo um forte preditor da gordura abdominal utilizando como 

técnica “padrão ouro” a AXDE, encontrando um r=0,94 e um R2=0,88, sugerindo assim 

que outros estudos sejam realizados investigando o ICA e o Pab,  utilizando não só a 

AXDE mas também outras técnicas  como a ressonância magnética, que é uma técnica 

de imagem usada para medir o tecido adiposo intra-abdominal, e a tomografia 

computadorizada, que vem demonstrando ser útil para medir a gordura corporal, em 

especial a gordura visceral (KAMEL et al., 2000). 
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CONCLUSÃO 

 Em função dos objetivos estabelecidos, pôde-se inferir que o ICA apresenta 

fortes valores de correlação e um bom poder explicativo da GTRONCO e GTOTAL em 

homens adultos com idade variando entre 20 a 30 anos, apresentando-se também como 

uma variável eficaz na identificação de risco à saúde associado ao excesso de gordura 

centralizada. 
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RESUMO 

A absortometria de raios-x de dupla energia (DXA) é uma técnica que vem 

sendo reconhecida como referência na análise da composição corporal. Objetiva-se 

identificar quais indicadores antropométricos (IA) e dobras cutâneas (DOC) explicam a 

variação do percentual de gordura (%G) de membros superiores (%GMSuperior) e 

inferiores (%GMSuperior),  tronco (%GTronco) e total (%GTotal) e verificar o IA que melhor 

discrimina o risco cardiovascular (RC) utilizando como critério a DXA. O estudo tem 

delineamento transversal, foram avaliados 45 homens com idade entre 20 a 30 anos. As 

variáveis estudadas foram massa corporal total, estatura, circunferência da cintura, 

índice de massa corporal, relação cintura quadril, índice cintura altura (ICA), DOCs 

centralizadas e periféricas, %GMsuperiores e %GMinferiores, %GTronco e %GTotal. Realizaram-

se uma análise fatorial, a correlação de Pearson (r), índice determinístico (R2), a 

regressão linear simples, erro constante (EC), erro padrão de estimativa (EPE), análise 

residual e a receiver operating characteristic (ROC). Os resultados demonstraram uma 

forte associação entre ICA e %GMsuperiores (0,92) , %GMinferiores (0,83), %GTronco (0,86) e 

%GTotal (0,89), apresentando maior poder de explicação da variação do %G nessas 

regiões.  A maior área sob a curva ROC foi a do ICA, 0,87 (0,72-0,99). Conclui-se que 

o ICA é o IA que melhor explica a variação do %G por compartimento, apresentando 

maior valor da área sob a curva ROC, constatando ser o IA que melhor apresentou 

poder discriminatório de RC. Sugere-se o somatório das DOC para rastrear 

%GMsuperiores e %GMinferiores e o somatório das DOCTR, DOCAM e DOCCO para 

explicar a variação do%GTronco  e %GTotal . 

Palavras Chave: gordura centralizada, gordura periférica, indicadores antropométricos, 

dobras cutâneas, absortometria de raios-x de dupla energia. 
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ABSTRACT 

 The dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) has been recognized as the gold 

standard method for the assessment of body composition. The aim of this study is to 

identify which anthropometric indicator (IA) and skinfold thickness (STs) can be used 

to predict fat percentage (%F) variation in the upper body (%UBF), lower body 

(%LBF), trunk (%TF), and total body (%TBF), in order to verify which AI best 

discriminates of cardiovascular risk (CR), using the DXA as a criterion. This is a cross-

sectional study design. Forty-five men with ages ranging from 20-30 years were 

assessed. Total body mass, height, waist circumference, body mass index, waist-hip 

ratio, waist-height ratio, central and peripheral skinfold thickness, %UBF, %LBF, %TF 

and %TBF were studied. Factorial analysis, Pearson’s correlation (r), determination 

coefficient (R2), simple linear regression, constant error (CE), standard error of the 

estimate (SEE), residual analysis and receiver operating characteristic (ROC) were 

performed. There was a strong association among WHtR presented the greatest area 

under the ROC curve 0,87 (0,72 – 0,99). Therefore, it can be concluded that WHtR is 

the AI that best explains %F variation by compartment, and thus, considered the AI 

with the greatest discriminatory power of CR. The used of sum of skinfold is suggested 

to track %UBF and %LBF, while sum of DOCTR, DOCAM and DOCCOX  can be 

used to explain the %TF and %TBF variantion. 

Key words: central fat, peripheral fat, anthropometric indicators, skinfold thickness, 

dual-energy X-ray absorptiometry. 
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INTRODUÇÃO 

A determinação dos componentes da composição corporal, o excesso de 

gordura, sua distribuição centralizada e/ou periférica, associando-os com diversas 

alterações metabólicas e com o risco cardiovascular (1,2) vêm sendo campo de diversas 

pesquisas no intuito de fornecer informações que vão subsidiar profissionais da saúde 

na tomada de decisões.  

Percebe-se na literatura a ênfase na discussão em torno da gordura centralizada 

em detrimento da gordura periférica, provavelmente pela diferenciação no 

comportamento metabólico entre a gordura intra-abdominal e do tecido adiposo 

subcutâneo (2, 3, 4), bem como pelo fato de a obesidade abdominal estar relacionada 

com doenças crônicas degenerativas (5). 

 Ferreira et al. (6) discute a distribuição da gordura corporal relacionando-a com 

a saúde cardiovascular, destacando a gordura centralizada como deletéria e sugerindo 

algum grau de proteção fornecido pela gordura periférica e  massa muscular localizada 

nos membros, tendo, assim, efeito protetor. 

 O uso de indicadores antropométricos (IA) e dobras cutâneas (DOC) vêm sendo 

utilizado com freqüência por serem métodos simples, com baixo custo, sendo medidas 

não-invasivas e possuem relação com vários tipos de doenças (7, 8, 9), permitindo 

rastrear um dos maiores problemas de saúde pública da sociedade contemporânea, que é 

a obesidade. 

 Outras técnicas consideradas “padrão ouro” no estudo da composição corporal 

vem sendo empregadas, porém algumas delas são onerosas e expõem o indivíduo a uma 

radiação considerável e apresentam alto custo, como é o caso da tomografia 

computadorizada e a ressonância magnética (10). Entretanto, a DXA, que ainda é pouco  
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utilizada no Brasil (11), apresenta-se como uma boa opção para avaliar a massa óssea, 

gorda e magra por compartimentos corporais (membros superiores e inferiores e 

tronco). 

Analisar a gordura corporal periférica, centralizada e total é de extrema 

importância visto que há uma variação na composição corporal e no padrão de 

distribuição da gordura nas diferentes populações. Assim, o presente estudo tem por 

objetivo identificar quais indicadores antropométricos e DOC explicam a variação do 

percentual %G de membros superiores e inferiores, de tronco e total, verificando 

também o IA que melhor discrimina o risco cardiovascular utilizando como critério a 

DXA. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Trata-se de uma investigação de série de casos, sendo o estudo previamente 

aprovada pelo CEP/CCS/UFPE, registro nº 281/2004, composta por 45 adultos jovens, 

com idade variando entre 20 a 30 anos, avaliados no Laboratório de Avaliação de 

Performance Humana da Universidade de Pernambuco – Recife/PE e no Laboratório 

Albuquerque do Ó, Recife – PE no período de dezembro/2004 a agosto/2005. Todos 

participaram voluntariamente e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, 

autorizando a publicação dos dados. 

 Os critérios de inclusão foram: ser do sexo masculino, ter entre 20 e 40 anos e 

não apresentar qualquer problema físico temporário ou permanente que impedisse a 

avaliação pela antropometria ou pela DXA e como critérios de exclusão não ter membro 

amputado, não ser portador de algum metal no corpo e não está tomando medicamentos 

para combater algum problema renal. 

  

71 



As medidas antropométricas utilizadas foram: massa corporal total (MCT), 

estatura (EST), circunferência da cintura (CC), circunferência do quadril (CQ) e as 

DOC centralizadas (SE: subescapular, SI: supra-ilíaca, AM: axilar média e ABD: 

abdominal) e periféricas (TR: tríceps, BI: bíceps, CO: coxa e PE: perna) seguindo as 

recomendações de Heyward e Stolarczyk (12).  

  A MCT foi mensurada numa balança com precisão de 100 gramas, onde o 

avaliado usou roupas leves, estava descalço, posicionou-se em pé, no centro da 

plataforma da balança, com os braços ao longo do corpo, evitando não se movimentar; a 

EST foi medida num estadiômetro de madeira com precisão de 0,1 cm, estando o 

avaliado descalço, em posição ereta, com os pés unidos, calcanhares, nádegas, costas e 

parte posterior da cabeça em contato com a escala. Com o auxílio de um cursor, foi 

registrada a medida da estatura, que compreende a distância entre a planta dos pés e 

ponto mais alto da cabeça, estando o indivíduo em expiração máxima (13). 

 Com as mensurações da MCT e da EST calculou-se o índice de massa corporal 

(IMC) como peso dividido pela estatura ao quadrado (kg/m2). 

 A CC foi mensurada em centímetros em cima da cicatriz umbilical (14) e a CQ 

medida no ponto de maior protuberância dos glúteos (15). Utilizou-se uma fita métrica 

não extensível, com 150 cm e precisão de 0,1 cm.  Calculou-se a relação cintura-quadril 

(RCQ), que consiste na razão entre a medida da cintura pelo do quadril e o índice 

cintura-altura (ICA), que é obtido pelo quociente entre a medida da cintura pela 

estatura. O erro padrão de medida entre essas variáveis oscilaram entre 1,18 e 2,90. 

 Considerou-se como pontos de corte o valor 24 para o IMC, 0,92 para a RCQ, 

0,88 para CC (16) e 0,50 para o ICA (17). 

 Para as medidas das DOC  foi  utilizado o  adipômetro  Lange (Beta Technology  
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Incorporated Cambridge Maryland), com escala de 1,0 mm e precisão constante em 

todas as aberturas de 10 g/mm2. As mensurações foram feitas por um único professor de 

educação física sendo realizada uma seqüência de 3 medidas e considerada a média, 

calculando-se o erro padrão de medida, encontrou-se uma variação entre 0,79 a 1,98, 

indicando boa reprodutibilidade. Os pontos anatômicos de mensuração das DOC 

seguiram as recomendações de Heyward e Stolarczyk (12). 

 Na avaliação da composição corporal pela DXA, os exames compreenderam 

uma varredura completa do corpo do indivíduo, fornecendo medida da densidade óssea, 

massa magra e massa gorda, sendo feita uma série de escaneamentos transversais ao 

eixo longitudinal do corpo, com duração média de 20 minutos. A máquina utilizada foi 

um Boné Densitometer Pencil-beam DPX LUNAR Radiation Madison, WI. USA, 

utilizando software 3.65. Em se tratando da calibração do aparelho, um bloco de 

calibração foi escaneado diariamente pela manhã e um phanton escaneado 

semanalmente conforme protocolo do DPX Lunar. Todos os exames foram realizados 

pelo mesmo técnico em radiologia. 

 Associou-se o %GTotal medido pela DXA aos indicadores antropométrico,  

analisando o poder discriminatório de obesidade e risco cardiovascular tomando como 

referência o valor 25% de gordura total, que é sugerido por Lohman (18) como uma 

classificação de risco de doenças associadas à obesidade, bem como os valores de 

referência já citados anteriormente para os demais indicadores antropométricos. 

≥

 Nas análises estatísticas utilizou-se o teste de Shapiro Wilk, posteriormente uma 

análise descritiva (média, desvio padrão, valores mínimos e máximos). Utilizou-se a 

análise fatorial com a finalidade de analisar até que ponto diferentes variáveis têm 

subjacente  o  mesmo  conceito,   para   a   partir   daí  identificarmos  as  variáveis  mais 
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apropriadas a serem inseridas nos modelos de regressão. Realizou-se a correlação linear 

de Pearson (r), como também o índice determinístico (R2) para explicar a variação do 

percentual de gordura de cada região, o erro constante (EC) e o teste t pareado. 

A regressão linear simples foi aplicada na tentativa de desenvolver modelos 

preditivos, analisando posteriormente a influência das variáveis independentes (IA e 

DOC) sobre as dependentes (%GMsuperior, %GMinferior, %GTronco e %GTotal ). Aplicou-se o 

teste t pareado e em seguida calcularam-se o erro constante (EC) e a análise residual. 

Realizou-se a receiver operating characteristic (ROC) objetivando analisar a área 

sob a curva (AUC). Assim, quanto maior for esta área, maior será o poder 

discriminatório dos IA para o RC; em seguida foram calculadas as variações da 

sensibilidade e especificidade para os pontos de cortes adotados. 

Os cálculos estatísticos foram realizados utilizando-se o programa SPSS versão 

10.0. 

RESULTADOS 

Aplicando a análise fatorial e analisando o grau de associação entre o conjunto 

de variáveis dependentes (%GMSuperior , %GMInferior, %GTronco e o %GTotal), o %GTotal 

apresentou maior fator, enquanto que nas análises dos indicadores antropométricos e das 

DOC, o ICA e a CC (r=0,99) e as DOC AM (r=0,96), TR (r=0,86) e CX (r=0,83) 

demonstraram  maior identificação com o fator estudado. 

 São apresentados na Tabela 1 a estatística descritiva das variáveis 

antropométricas, o que permite destacar que a média do IMC se encontra numa 

classificação de sobrepeso, correspondendo a 33,33% da amostra. A média do grupo em  

relação à RCQ também está próxima da referência adotada,  sendo enquadrados 46,66%  
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da amostra, e mesmo a média amostral do ICA se encontrando um pouco acima do  

ponto de corte (ICA > 0,50), 73,33% (n = 33) dos indivíduos já apresentaram valores 

superiores ao da referência.  

Tabela 1: Características gerais de homens jovens, Recife – PE, 2004-2005 

Variáveis SX ±  valormínimo valormáximo 

IMC (kg/m2) 27,22  3,97 ± 20,50 34,50 

RCQ (cm) 0,91  0,06 ± 0,81 1,04 

CC (cm) 95 ±  11,64 74 120 

ICA (cm) 0,54  0,06 ± 0,42 0,67 

%GMsuperiores 30,30 13,43 ± 5,70 54,70 

%GMinferiores 27,45  7,97 ± 8,90 42,20 

%Gtronco 28,54  8,21 ± 8,40 41,30 

%Gtotal 28,59  8,79 ± 8,20 42,30 

 X  - média,  - desvio padrão S±

Destaca-se ainda que em relação à CC 75,55% já se encontram acima do ponto 

de corte considerado no estudo que foi de 0,88 cm. 

Verificando as variações médias das DOC periféricas (BI, TR, CO e PANT) e 

centralizadas (SE, AM, ABD e SI), percebe-se que as DOC do tronco apresentaram 

maiores valores em relação às DOC de membros, exceto para a DOC da CX.  

 Os indicadores antropométricos (IMC, RCQ, CC e ICA), bem como o somatório 

das DOC (SDOC) centralizadas e periféricas  apresentaram em sua maioria fortes 

associações com o percentual de gordura de membros (%GMsuperiores e %GMinferiores), 

com o percentual de gordura do tronco  (%GTronco) e o percentual de gordura total 

(%GTotal), encontrando-se valores maiores para o  ICA (Tabela 2). 
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Tabela 2: Correlação entre variáveis antropométricas e o percentual de gordura de 

membros, tronco e total mensurados pela absortometria de raios-x de dupla energia em 

homens adultos, Recife – PE, 2004-2005 

Variáveis 

 

%GMsuperiores 

r** 

%GMinferiores 

r** 

%Gtronco 

r** 

%Gtotal 

r** 

IMC 0,88 0,78 0,81 0,84 

RCQ 0,80 0,74 0,77 0,80 

CC 0,90 0,83 0,83 0,87 

ICA 0,92 0,83 0,86 0,89 

∑dobras  0,82 0,82 0,82 0,84 

* significante para p<0,01; * *Correlação de Pearson (r)  

    

Os modelos preditivos de regressão linear simples, utilizando o %GMsuperiores e 

%GMinferiores como variáveis dependentes e o IMC, RCQ, CC, ICA, SDOC; o SDOC TR 

+ BI (SDOC TR + BI) e o SDOC periféricas (SDOCP) como variáveis independentes, 

encontram-se na Tabela 3 a correlação de Pearson (r), o teste t pareado, o índice 

determinístico (R2) e o erro constante(EC). 
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Tabela 3: Análise de Regressão de variáveis antropométricas em relação ao percentual 

de gordura de membros superiores e inferiores em adultos de 20 a 30 anos, Recife – PE, 

2004-2005 

Modelos Região da DXA r p ( t ) R2 EC 

E1 

E2 

%GMsuperiores   = -50,813+ 2,979 . IMC 

%GMinferiores   = -15,502+1,578 . IMC 

0,88* 

0,78*  

0,998 

1,000 

0,77 

0,61 

-0,001 

0,015 

E3 

E4 

%GMsuperiores  = -124,369+169,557. RCQ 

%GMinferiores    = -57,463+93,090 . RCQ 

0,80* 

0,74* 

0,992 

0,923 

0,64 

0,55 

-0,004 

-0,006 

E5 

E6 

%GMsuperiores  = -68,721+1,043 . CC 

%GMinferiores    = - 26,406+0,567. CC 

0,90* 

0,83* 

0,973 

0,990 

0,81 

0,68 

-0,010 

0,020 

E7 

E8 

%GMsuperiores  = -68,951+183,363 .ICA 

%GMinferiores  = - 25,999+98,751 . ICA 

0,92* 

0,83* 

0,990 

1,000 

0,84 

0,68 

0,072 

0,036 

E9 

E10 

%GMsuperiores = 4,378+0,145 . SDOC 

%GMinferiores  = 11,962+0,087 . SDOC 

0,82* 

0,82* 

0,969 

0,950 

0,66 

0,67 

0,035 

-0,004 

E11 %GMsuperiores  = 3,770+0,882 . SDOC TR 

+ BI 

0,84* 0,954 0,70 0,261 

E12 %GMinferiores   = 12,312+0,208 .  SDOCP 0,83* 0,965 0,69 -0,034 

* Nível de significância para a correlação de Pearson (r) e o teste t pareado (p < 0,05)*. 

Constatou-se (Tabela 3) que não houve diferenças de médias entre os valores 

medidos pela DXA e os estimados pelos modelos. Dos IA utilizados, o ICA (E7) 

apresentou maior valor de explicação (84%) da variação do %GMsuperiores,  e em relação 

às DOC, o SDOC TR + BI (E11) indicou um maior valor explicativo (70%) desta 

variação.  
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Analisando-se separadamente as DOCs BI e TR, apesar de ter apresentado um 

r=0,76 (R2=0,57) e um r=0,81 (R2=0,65), ao aplicar o teste t pareado foi detectada 

diferença (p<0,05) entre as médias mensuradas pela DXA e estimadas pelos modelos. 

Analisando os ECs, o IMC, RCQ e CC apresentaram uma variação considerada 

pequena (- 0,006 a 0,02), tendendo a E1, E3, E4 e E5 a subestimar o percentual de 

gordura e a E2 a superestimar em 1,5%. Já os modelos E6, E7, E8, E9 e E11 

superestimaram o percentual de gordura, principalmente o E11, em 26,1%. Os modelos 

E10 e E12 subestimaram em 0,4% e 3,4% o percentual de gordura. 

Os modelos preditivos de regressão linear simples, utilizando o %GTronco e 

%Gtotal  como variáveis dependentes encontram-se na Tabela 4.  
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Tabela 4: Análise de Regressão de variáveis antropométricas em relação ao percentual 

de gordura de tronco e total em adultos de 20 a 30 anos, Recife – PE, 2004-2005 

Variáveis Região da DXA r p R2 EC 

E13 

E14 

%GTronco  = -17,077+1,675 . IMC 

%Gtotal  = -22,041+1,859 . IMC                  

0,81 

0,84 

0,990 

0,987 

0,65 

0,70 

0,008 

0,012 

E15 

E16 

%GTronco = -61,806+  99,035 . RCQ 

%Gtotal = -71,221+ 109,413 . RCQ 

0,77 

0,80 

0,996 

0,999 

0,58 

0,64 

0,004 

0,002 

E17 

E18 

%GTronco  = -27,253 +  0,588 . CC 

%Gtotal = -33,936 +  0,659. CC 

0,83 

0,87 

0,957 

0,942 

0,69 

0,76 

-0,037 

-0,045 

E19 

E20 

%GTronco  = -28,103 + 104,641. ICA 

%Gtotal  = -34,247+ 116,081 . ICA 

0,86 

0,89 

0,945 

0,936 

0,73 

0,78 

0,044 

0,050 

E21 

 

E22 

%GTronco = 11,939 + 0,253. SDOC 

TR+AM+CO 

%Gtotal = 10,271 + 0,279. SDOC 

TR+AM+CO 

0,85 

 

0,88 

0,977 

 

0,988 

0,72 

 

0,77 

-0,018 

 

-0,008 

E23 

E24 

%GTronco  = 12,622 +  0,089 . SDOC 

%Gtotal   = 11,232 +  0,097 . SDOC 

0,82 

0,83 

0,968 

0,957 

0,67 

0,69 

 

0,028 

0,040 

* Nível de significância para Correlação de Pearson (r) e teste t pareado (p<0,05); R2 – 

índice determinístico; EC – erro constante. 

O ICA foi o indicador que apresentou melhor associação com o %GTronco (r = 

0,86) e com o %Gtotal  (r = 0,89), assim como melhor poder de explicação da variação do 

%GTronco (73%) e  %Gtotal  (78%). No entanto, seus modelos (E19 e E20) apresentaram 

um EC de 0,04 e 0,05, tendendo a superestimar o percentual de gordura em 4% e 5%, 

respectivamente. Já a E13 apresentou forte associação com o %GTronco (0,81) e o %Gtotal  
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(0,84 ), um poder de explicação moderado para  %GTronco  (R2=0,65) e para %Gtotal 

(R2=0,70) e um baixo EC (0,008). A E22 também apresentou forte associação (r=0,88) 

com o %Gtotal, bom poder de explicação (77%) e um baixo EC (- 0,008). 

Calculando-se o EPE dos modelos desenvolvidos, apenas E6, E8 e E10 foram 

classificados com razoável. Já E18, E19, E21 e E22 foram classificados entre 

razoavelmente bons e razoáveis e E20 com razoavelmente bom (EPE = 4,0).   

 Observando os modelos desenvolvidos e considerando aqueles com um r > 0,80 

e os que não extrapolaram o número de “outliers” permitido, selecionaram-se os 

modelos E3, E6, E7, E11, E13, E14, E16, E17, E18, E19, E20, E23 e E24. Dentre esses 

modelos, verificaram-se aqueles que apresentaram um baixo valor no EC, identificando-

se assim apenas os modelos E3, E13, E16 e E24. 

Objetivando analisar a concordância entre duas medidas, mensurada pela DXA e 

estimadas pelos modelos preditivos, realizou-se a análise dos escores residuais. 

Selecionaram-se os modelos que apresentaram um r > 0,80 e que foi identificado como 

razoavelmente bom (E20) e os classificados como entre razoavelmente bom e razoável 

(E18, E19, E21 e E22) está representada na Figura 1. 
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Figura 1: Análise dos escores residuais do percentual de gordura mensurado pela DXA 

e estimados por E18, E19, E21 e E22. 
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Na Tabela 5, encontram-se os valores das áreas sob a curva ROC (AUC), a 

sensibilidade e especificidade de cada indicador antropométrico. O ICA apresentou 

melhor AUC (0,87), mostrando-se mais específico (100), e a RCQ, apesar de ser o mais 

sensível em relação aos demais IA, foi o menos adequado para discriminar o RC, sendo 

constatado menor AUC e menor especificidade. A CC e o IMC são indicados como 

mais uma alternativa. 

Tabela 5: Área sob a curva ROC, sensibilidade e especificidade dos indicadores 

antropométricos 

Indicador 

Antropométrico 

Área (IC 95%) Ponto de 

corte 

Sensibilidade Especificidade 

IMC 0,80(0,64-0,96) 24,0 88 100 

RCQ 0,70(0,54-0,85) 0,92 100 65 

CC 0,82(0,66-0,98) 0,88 93 92 

ICA 0,87(0,72-0,99) 0,50 91 100 

 

DISCUSSÃO 

 Monitorar o comportamento da distribuição da gordura centralizada e periférica 

é de grande necessidade tendo em vista as diferenças populacionais, sendo preocupante 

o aumento da gordura do tipo andróide, em homens adultos jovens com idades entre 18 

a 29 anos (19), que oferece risco diferenciado quando comparado com outras formas de 

distribuição da gordura corporal (3).  

  A DXA vem sendo utilizada como um preditor aceitável da gordura intra-

abdominal (20) tanto em mulheres quanto em homens, ressaltando que a DXA em 

homens  obesos  deve  ser  usado  com cautela (10) devido a limitação no que se refere à  
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profundidade do tecido principalmente na região do tronco, o que vem confirmar os 

resultados do presente estudo, que encontrou maiores valores de associações entre o 

ICA e o %GTronco em indivíduos com peso normal (r=0,90) do que em indivíduos 

classificados como obesos (r=0,75). 

 Analisando-se os valores dos índices determinísticos (R2) para avaliar a variação 

do %GMinferiores, do %GMsuperiores, do %GTronco  e o %GTotal, bem como o valor da AUC 

para o ICA (0,87), este IA apresentou excelente especificidade. Schneider et al. (21), em 

um de seus estudos com a etnia caucasiana, homens e mulheres com idades variando 

entre 20 a 79 anos, indicaram o ICA para homens como medida mais eficiente para 

avaliar a gordura intra-abdominal, o que vem confirmar os resultados encontrados neste 

estudo, que constatou melhores associações e valores explicativos (R2) para o ICA e 

maior valor da AUC ao relacionar com o %GTronco e %GTotal. 

 Em outros estudos com a população japonesa (17, 22), o ICA em comparação 

com o IMC, RCQ, CC e com as dobras cutâneas também foi sugerido como o melhor 

preditor de risco metabólico.   

 Nos presentes achados, a CC também se apresentou como um bom IA a ser 

utilizado na tentativa de explicar a variação do %GMinferiores, %GMsuperiores , %GTronco e o 

%GTotal., estando essa medida relacionada com a massa de gordura abdominal, 

subcutânea ou intra-abdominal. No entanto, existem muitas controvérsias no local de 

mensuração da CC, sendo os mais utilizados o ponto médio entre a última costela e a 

crista ilíaca e em cima da cicatriz umbilical, que foi a adotada nesse estudo (23).  

Rezende et al. (24), utilizando a circunferência abdominal e o IMC, destacou que 

tal medida foi a que melhor se correlacionou com o maior número de variáveis 

antropométricas, de perfil lipídico e informações sobre tabagismo, consumo de álcool e  
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atividade física. Uma das críticas feitas à CC está no fato de essa medida não considerar 

as diferenças no corpo de altura, propondo ser o ICA melhor preditor antropométrico 

em relação ao IMC, CQ, RCQ e CC (22). 

Apesar da grande utilização do IMC para classificar sobrepeso e obesidade, este 

indicador não considera a variação na distribuição da gordura corporal, apresentando 

limitações na precisão da gordura intra-abdominal (25). No entanto, foi possível 

observar neste estudo fortes associações entre IMC e %GMSuperiores, %GTronco e %GTotal 

mensurados pela DXA, bem como uma AUC=0,80. 

Yang (26) objetivando avaliar a utilidade dos indicadores antropométricos para 

definir a obesidade em 1.109 homens e 879 mulheres, com idades entre 20 a 30 anos, 

encontrou-se associações moderadas (IMC (r=0,75), RCQ (r=0,65) e CC (r=0,74), 

enquanto que no referido estudo as associações foram mais fortes, sendo r=0,84 para o 

IMC, r=0,80 para a RCQ e r=0,87 para a CC, tomando como referência o %GTotal 

medido pela DXA .  

Os achados da presente pesquisa constataram que o ICA foi o índice 

antropométrico que apresentou maior poder discriminatório de RC, o que também vem 

confirmar o que apontam outros estudos ao indicar o ICA como melhor preditor 

antropométrico para o RC (27, 28, 29). 

No presente estudo, considerando a AUC, o segundo e terceiro melhor indicador 

antropométrico foram a CC (AUC = 0,82) e o IMC (AUC = 0,80) respectivamente, o 

que se aproxima dos achados de Yang et al. (24), que em uma de suas pesquisas com 

homens com a mesma faixa etária do estudo em questão (20 a 30 anos), encontrou 

valores da curva ROC mais elevada para a CC (0,92)  e IMC (0,92), sendo um pouco 

mais baixo para a RCQ (0,88), sugerindo assim o IMC e a CC como dois importantes 

preditores de obesidade e a RCQ como uma alternativa.                                                84 



Em outro trabalho (30), objetivando comparar o %G, o IMC, RCQ, CC e ICA, 

em 1391 tailandeses (451 homens e 940 mulheres), analisando a AUC, verificou-se que 

o %G e a RCQ foram mais fortemente associados com os fatores de risco para a doença 

cardiovascular, o que se distancia dos achados deste estudo, visto que a RCQ apresentou 

menor AUC (0,70). 

Sugere-se a utilização do ICA com maior freqüência em diferentes populações e 

faixas etárias visto que ainda é pouco utilizado em comparação com o IMC, RCQ e CC; 

como também a DXA, que é pouco utilizada no Brasil. A influência de alguns fatores 

comportamentais sobre a distribuição da gordura abdominal e total não foram 

monitorados, sendo uma das limitações da pesquisa, sugerindo que além de considerar 

esses fatores em futuros estudos, utilize-se também a circunferência de membros 

superiores e inferiores. 

CONCLUSÕES 

Os resultados evidenciam que o ICA é o IA que melhor explica a variação do 

%GMInferiores, %GMsuperiores, %GTronco e %GTotal, bem como revelou melhores resultados 

da AUC, sendo sugerido como o indicador que apresentou maior poder discriminatório 

de RC. O ICA também é indicado em estudos de distribuição da gordura corporal. 

Sugere-se que ao tentar rastrear a distribuição da gordura corporal, utilize-se além do 

ICA, o SDOC (para membros superiores e inferiores), o SDOCP (TR + BI + CO + PE) 

(membros inferiores) e o SDOC TR + AM + CO (gordura de tronco e total).  
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RESUMO 

 A absortometria radiologia de dupla energia (DXA) vem sendo utilizada com 

técnica “padrão ouro” para avaliar os componentes percentual de gordura (%G), massa 

gorda (MG) e massa magra (MM) em diversos estudos de validação. A MM vem 

recebendo destaque em detrimento da utilização do %G e da MG. Objetiva-se 

desenvolver validação de equações preditivas, estabelecendo uma comparação dos 

valores do %G, MG e MM estimados pelos modelos preditivos e mensurados pela 

DXA. O estudo tem delineamento transversal; participaram como sujeitos 45 homens 

com idade entre 20 a 30 anos. As variáveis estudadas foram: idade, massa corporal 

total, estatura, dobras cutâneas (subescapular, axilar média, supra-ilíaca, abdominal, 

tríceps, bíceps, coxa e perna), %G, MG e MM. Realizou-se o teste de normalidade 

Shapiro-Wilk (p>0,05), a correlação de Pearson (r), o teste t (pareado), o erro constante 

(EC), erro total (ET), erro padrão de estimativa (EPE) e a análise dos escores residuais. 

Os resultados evidenciaram que apenas a equação E4 atendeu aos critérios de validação 

(r=0,85*, R2=0,72, t=1,747, EC=-0,1, ET=4,6). Apesar de o EPE ter se apresentado >±  

3,5, ao realizar a análise dos escores residuais, toda a amostra ficou dentro do limite 

desejado. A MM demonstrou menor variabilidade ao ser comparada com a DXA. 

Conclui-se que apenas a E4 é indicada para ser aplicada no grupo estudado, sendo a 

MM o componente sugerido para ser utilizado com variável explicativa nos modelos 

preditos, a fim de diminuir o erro na predição, sendo também recomendada como forma 

de reduzir a proporção corporal. 

Palavras chave: Percentual de gordura, massa gorda, massa magra, antropometria, 

absortometria radiológica de dupla energia, validação. 
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ABSTRACT 

The dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) has been used as the gold standard 

method for the assessment of fat percentage (%F), fat mass (FM), and lean mass (LM) 

in several validation studies. LM has received more focus than %F and FM. The 

objective of this study is to develop validation of predictive equations, establishing a 

comparison of %F, FM and LM values estimated by predictive models and measured 

by DXA. In this cross-sectional study, forty-five men ranging from 20-30 years were 

assessed. The variables studied were age, total body mass, height, skinfold thickness 

(subscapular, mid-axillary, abdominal, triceps, biceps, thigh and leg), %F, FM and LM. 

Shapiro-Wilk (p>0.05) test for normality, Pearson’s Correlation (r) , t-test (paired), 

constant error (CE), total error (TE), standard error of the estimate (SEE), and analysis 

of residual scores were performed. Results showed that only equation 4 (E4) attended 

the validation criteria (r=0.85*, R2=0.72, t=1.747, CE=-0.1, TE=4.6). Although the 

SEE was >± 3.5, the residual scores of the entire sample were within the desired limits. 

LM demonstrated lower variability when compared with the DXA. In conclusion, only 

E4 was recommended to be applied in the studied group, and LM was suggested as the 

explanatory variable in predictive models to reduce prediction error and body 

proportion.  

Key words: fat percentage, fat mass, lean mass, anthropometry, dual-energy X-ray 

absorptiometry, validation. 
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INTRODUÇÃO 

A avaliação dos componentes percentual de gordura (%G), massa gorda (MG) e 

massa magra (MM), sua distribuição e relação com diversas alterações metabólicas 

(hipertensão, dislipidemias, concentrações elevadas de triglicerídeos e reduzidas de 

colesterol de alta densidade _ HDL) vêm sendo fonte de pesquisas experimentais ou 

populacionais, tendo em vista a estreita relação dessas alterações com o risco 

cardiovascular (1, 2, 3). 

 Diversos são os métodos empregados na tentativa de estimar o %G, MG e a 

MM, de baixo custo operacional e fácil aplicabilidade, como é o caso da antropometria 

(4), e em especial o uso das dobras cutâneas (DOC) (5), até métodos mais sofisticados, 

como a absortometria de raios-x de dupla energia (DXA), que ainda é pouco utilizada 

no Brasil (6), sendo uma boa opção para predizer os componentes %G, MG e MM por 

compartimentos corporais e reconhecida como método de referência na análise da 

composição corporal (7). 

Acredita-se que existe uma variabilidade maior ao se determinar os componentes 

%G e a MG, sendo mais adequado utilizar o componente MM tanto no 

desenvolvimento desses modelos preditivos (6) quanto no cotidiano daqueles que 

buscam melhorar a aptidão física relacionada à saúde ou à aptidão atlética, no sentido de 

aumentar a MM como forma de reduzir a proporção corporal (8) e não apenas pensar 

em reduzir o peso corporal, pois muitas vezes a redução do peso está fortemente 

associada à perda de MM. 

 Percebe-se na literatura uma discussão maior em torno do %G e da MG em 

detrimento à MM, podendo até mesmo destacar mais de 100 equações disponíveis para 

estimar  a  densidade  corporal  (DC)  (3). No entanto, identifica-se um número reduzido  
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dessas equações no sentido de predizer a MM, sendo enfatizado o modelo de redução de 

peso e não o da troca de proporções entre a MG e MM. Assim, o presente estudo 

objetiva desenvolver validação de equações preditivas, estabelecendo uma comparação 

dos valores do %G, MG e MM estimados pelos modelos preditivos e mensurados pela 

DXA.  

MATERIAL E MÉTODOS 

 Estudo do tipo descritivo de delineamento série de casos. A amostra foi 

constituída por 45 homens com idade variando entre 20 e 30 anos, avaliados no período 

de dezembro/2004 a agosto/2005 no Laboratório de Avaliação de Performance Humana 

da Universidade de Pernambuco e no Laboratório Albuquerque do Ó, Recife – PE. 

Todos participaram voluntariamente e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, autorizando a publicação dos dados. O estudo foi aprovado 

CEP/CCS/UFPE, registro nº 281/2004. 

 Os critérios de inclusão para a seleção da amostra foram: ser do gênero 

masculino; ter entre 20 e 40 anos e não apresentar qualquer problema físico temporário 

ou permanente que impedisse a avaliação pela antropometria ou pela DXA. 

Realizou-se o teste de Shapiro-Wilk objetivando identificar a normalidade dos 

dados os quais apresentaram distribuições normais para p > 0,05, excetuando-se as 

variáveis BI, SE, SI e PE, que tiveram transformações logarítmicas e raiz quadrática. 

 Inicialmente verificou-se se o indivíduo enquadrava-se nos critérios de inclusão. 

Em seguida foi mensurada a massa corporal total (MCT) em uma balança que possui 

capacidade para 150 kg e precisão de 0,1kg (9).  

Posteriormente foram mensuradas as DOC (subescapular (SB), axilar média 

(AM), supra-ilíaca (SI), abdominal (AB), triciptal (TR), bíceps (BI) e coxa (CX) e perna  
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(PE), obtidas em triplicata sempre do lado direito do corpo, registrando o valor médio;  

quando os valores referentes ao limite superior e/ou inferior excederam 5% o valor 

médio, realizava-se uma nova série de três mensurações.  As medidas foram coletadas 

por um único avaliador, utilizando um compasso Lange (Cambridge Scientific 

Instruments, Cambridge, MD, EUA), com escala de 1 mm e pressão constante em todas 

as aberturas de 10 g/mm2. Os pontos anatômicos de mensurações foram os sugeridos 

por Heyward e Stolarczyk (10), calculando-se o erro padrão de medida (EPm) para as 

medidas das DOC. 

 Na avaliação da composição corporal pela DXA, os exames compreenderam 

uma varredura completa do corpo do indivíduo, fornecendo informações sobre a massa 

gorda, óssea e do tecido magro. Os avaliados vestidos apenas de short e camiseta, 

descalços e sem fazer uso de qualquer objeto metálico, deitaram em decúbito dorsal, 

com pés unidos e braços levemente afastados do tronco, à lateral do corpo. A máquina 

utilizada foi o modelo DPX-IQ (Lunar Radiation Corporation, Madison, WI, EUA), 

utilizando o software 3.65. 

 Algumas equações preditivas da DC foram selecionadas (Quadro 1) obedecendo 

ao critério da simplicidade e que utilizassem dobras centralizadas e periféricas, massa 

corporal total e idade como variáveis explicativas. Posteriormente foram desenvolvidas 

tentativas de validação, seguindo-se as sugestões de Lohman (11), utilizando o 

coeficiente de correlação linear de Pearson (r), teste t pareado, erro constante (EC), erro 

total (ET) e o erro padrão de estimativa (EPE ≤  3,5%) para a predição da gordura 

corporal. 
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 Para avaliar a concordância entre os valores do %G estimados pelas equações e 

mensurados pela DXA, utilizou-se a análise dos escores residuais, baseadas na proposta 

de Bland e Altman (12). Considerou-se o limite de ± 3,5% para o %G como mais um 

dos critérios (11). 

Quadro 1: Equações de regressão para estimativa da DC utilizando as dobras cutâneas 

(DOCs), a massa corporal total (MCT) e a idade (ID) 

 Equações (E) Fonte Idade Tipo e modelo 

 

E1 

 

DC = 1,1043 – 0,001327 (CX) – 0,001310 (SB) 

 

Sloam (1967) 

 

18-26 

 

Específica e Linear 

 

E2 

 

DC = 1,08543 – 0,000886 (AB) – 0,00040 (CX) 

Wilmore e 

Behnke (1969) 

 

16,8-36,8 

 

Específica e Linear 
 

E3 

 

DC =  1,09665 – 0,00103 (TR) – 0,00056 (SB) – 0,00054 (AB) 

Katch e 

McArdle 

(1973) 

 

5,19=x  

 

Específica e Linear 

 

E4 

 

DC = 1,1765 – 0,0744 x log (BC + TR +SB + SI) 

Durnin e 

Womersley 

(1974) 

 

17-72 

Generalizada, Linear e 

logarítmica 

 

E5 

 

DC = 1,1714 – 0,0671 x log (TR + SI +AB) 

GuedesA 

(1994) 

 

18-30 

Específica, Linear e 

logarítmica 
 

E6 

 

DC = 1,1828 – 0,0703 x log (TR +AM + SI+ AB) 

GuedesB 

(1994) 

 

18-30 

Específica, Linear e 

logarítmica 

 

E7 

 

DC = 1,10726863 – 0,00081201 (SB + TR + SI + PM) + 0,00000212 (SB + 

TR + SI + PM)2 -  0 0,00041761 (ID) 

 

Petroski (1995) 

 

18 - 66 

 

Generlizada e quadrática 

 

Após o cálculo da densidade corporal (DC), o %G foi obtido através da equação 

de Siri: ( ) 450495% −= DG , seguido do cálculo da MG ( ( )100
%G*MCTMG= ) e da 

MM ( ). Verificaram-se diferenças (teste t de Student pareado) e 

associações (r) entre os valores estimados pelos modelos e mensurados pela DXA. 

Todas as análises foram realizadas no programa estatístico SPSS versão 10.0. 

MG-MCTMM=
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RESULTADOS 

A tabela 1 refere-se aos valores da validação cruzada, propostos por Lohman 

(11). Apenas a equação E4 não apresentou diferença significativa entre as médias de 

%G mensurado pela DXA e estimado por tal equação. 

Tabela 1: Parâmetros para a validação cruzada em homens adultos de 20 a 30 anos, 

Recife-PE, 2009 

%GDXA = 28,5  78,8=± S

Equações Preditivas 

 

r 

 

 

R2 

 

t 

 

EC 

 

ET 

 

EPE 

E1 0,81* 0,66 2,907* - 3,07 7,8 5,17 

E2 0,81* 0,66 6,670* - 4,98 7,1 5,15 

E3 0,83* 0,69 6,220* - 4,64 6,9 4,85 

E4 0,85* 0,72 1,747 - 1,1 4,6 4,59 

E5 0,86* 0,74 7,847* - 5,30 7 4,37 

E6 0,87* 0,76 7,331* - 4,63 6,3 4,23 

E7 0,90* 0,81 8,374* 4,81 6,1 3,80 

 %GDXA= percentual de gordura pela DXA; r = coeficiente de correlação (p < 0,05)*; R2 

= coeficiente de determinação; t = Teste t pareado (p < 0,05)*; EC = erro constante; ET 

= erro total; EPE = erro padrão de estimativa. 

 Apenas as E4 e E7 demonstraram concordância (12) entre os valores do %G 

estimados pelas equações e mensurados pela DXA, não extrapolando os limites de 

3,5%, que foi o pré-estabelecido (11) (Figura 1). ±
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Figura 1: Análise dos escores residuais do %G obtidos pela DXA e estimados pelas E4 

e E7. 

As variações dos valores do %G, MG e MM mensurados pela DXA e estimados 

pelas equações estão acompanhados dos valores da média, desvio padrão e do teste t 

(Figuras 2, 3 e 4). Identificou-se maior variabilidade ao analisar os desvios do %G e da 

MG, o que indica uma maior probabilidade de erro envolvendo essas estimativas. 

Percebeu-se também que estimar os componentes MG e MM a partir da estimativa do 

%G impulsionou maiores diferenças entre as médias dos componentes preditos pelos 

modelos e mensurados pela DXA, pois na Figura 2 não houve apenas diferença no E4, 

já na Figura 3, estas diferenças foram identificadas em E2, E3, E5, E6 e E7. Na Figura 4 

constatou-se diferença em todas as equações. 
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Figura 2: Variação do %G mensurada pela DXA e estimada pelas equações preditivas 

expressas em média, desvio padrão, correlação de Pearson (r) e p < 0,05* (Teste t de 

Student). 

 

Figura 3: Variação da MG mensurada pela DXA e estimada pelas equações preditivas 

expressas em média, desvio padrão, correlação de Pearson (r) e p < 0,05* (Teste t de 

Student). 
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Figura 4: Variação da MM mensurada pela DXA e estimada pelas equações preditivas 

expressas em média, desvio padrão, correlação de Pearson (r) e p < 0,05* (Teste t de 

Student). 

DISCUSSÃO 

 O estudo se propôs a desenvolver validações de equações preditivas, 

comparando valores do %G, MG e MM estimados por tais modelos e mensurados pela 

DXA. É notória a preocupação em estudar os componentes da composição corporal, 

desde a utilização de métodos simples, como o normograma (13), a antropometria (4) 

até técnicas mais sofisticadas, como a ressonância magnética, a tomografia 

computadorizada e a DXA (14).  

 As diferenças de etnia, sexo, idade, quantidade de gordura, nível de atividade 

física, conforme cita Rezende et al. (3), dentre outros fatores (educacionais, sociais, 

econômicos, políticos e culturais), contribuem cada vez mais para acentuar essas 

diferenças entre as populações, fazendo-se necessário que tentativas de validação, assim 

como o próprio desenvolvimento de equações preditivas, sejam realizadas no intuito de 

atender às características peculiares de cada realidade. No Brasil, Guedes (15) e Petroski 

(16) são citados como referência em estudos dessa natureza (17).                               100 



Considerando o primeiro critério de validação, a correlação de Pearson (r) do 

componente %G, preditos pelas equações e medidos pela DXA, os resultados 

encontrados foram aceitáveis em todas as equações de predição, apresentando maior 

valor na E7 (r=0,90), que implica em uma forte associação, permitindo a continuidade 

das equações no processo de validação. Uma equação com boa precisão de predição 

deve ter um coeficiente de validade moderadamente alto (r > 0,80). 

Outro critério adotado foi a comparação entre o %G predito com o medido. 

Aplicando-se o “teste t pareado”, não houve diferença estatística entre as médias na 

equação E4 (t =1,747; p =0,088), confirmando-se a possibilidade de aplicação da 

mesma. Nas demais equações houve diferença entre os valores testados, não atendendo 

ao segundo critério de validação. 

Analisando os valores dos ECs, verificou-se que apenas a E4 apresentou uma 

pequena diferença (- 1,1), o que não ocorreu com as demais equações, onde o EC tendeu 

a subestimar ou superestimar a gordura corporal (%GDXA). 

    Os valores dos EPEs de E5 (4,37), E6 (4,23) e E7 (3,80) encontram-se numa 

classificação subjetiva conforme Lohman (11) entre “Razoavelmente bom e razoável”, 

para E5 e E6, e entre “bom e razoavelmente bom” para E7. Entretanto, tais escores estão 

acima dos limites de  3,5, que se propõem em termos de validação, o que vem rejeitar 

o uso de tais equações. Quando o ET se apresentar maior que o EPE, é uma indicação 

de que a equação preditiva utilizada não é um bom método para estimar a variável 

dependente em questão. Como também valores menores de ECs e dos EPEs são 

indicadores de maior segurança no que se refere à influência da variabilidade da 

amostra (18). 

±
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 No entanto, tomando como referência a análise dos escores residuais proposta 

por Bland e Altman (12) (Figura 1), visualiza-se um forte poder de estimativa deste 

procedimento, ficando toda a amostra de E4 e E7 dentro dos limites de 3,5, 

viabilizando assim a aplicação de tais equações na população estudada. 

±

Observa-se ainda na Figura 1 uma dispersão dos dados na E4 à medida que o 

%G mensurado pela DXA vai aumentando, o que vem de certa forma confirmar o que 

Prior (19) diz quanto à precisão nas mensurações em todos os sistemas DXA ser melhor 

em homens jovens saudáveis do que em indivíduos obesos, possivelmente devido a 

profundidade do tecido. Dos 45 indivíduos que participaram da validação, 15 

apresentaram índice de massa corporal (IMC) variando entre 30,0 a 34,9 Kg m2, o que 

caracteriza obesidade I, podendo isso ter influenciado no EPE. O que se aproxima dos 

achados de Kaufer-Horwitz (20) que se encontrou também uma alta prevalência de 

sobrepeso e obesidade em homens adultos jovens com idade variando entre 20 a 29 

anos.  

Glaner e Rodriguez-Añez (21), em um de seus estudos com 50 militares 

masculinos da cidade de Santa Maria, RS, discutem o desvio padrão entre o %G 

mensurado pelo método considerado “padrão ouro” e o %G estimado pela equação, e 

relata que quando o desvio padrão do %G mensurado é maior que o estimado, a amostra 

do estudo não está totalmente representada através da equação tomada como referência, 

o que não ocorreu com E1 e E3 (componentes %G e MG) e em todos os modelos 

(componente MM) em que o desvio padrão do mensurado foi menor que o estimado, 

com exceção o MME1.  

Rezende et al. (17) relatou que em termos de validação de equações preditivas, 

as  equações  propostas  por  Durnin & Wormsley, em outros grupos populacionais, têm  
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demonstrado baixa acurácia devido às diferenças de etnia, nível de atividade física e 

quantidade de gordura corporal. Esse fato não ocorreu no presente estudo, visto que 

uma das equações que participaram das tentativas de “validação cruzada” (E4) foi 

justamente desses autores, sendo consubstanciada a validade após a aplicação da análise 

dos escores residuais. 

Costa (8), objetivando analisar as diferenças entre técnicas distintas (pesagem 

hidrostática, DOC, impedância elétrica e perimetria) na determinação dos componentes 

%G, MG e MM, em 50 homens com idade entre 18 e 30 anos, constatou uma maior 

variabilidade ao se determinar os componentes %G e MG, destacando que se deve 

pensar em aumentar a MM como forma de reduzir a proporção corporal, o que se 

aproxima dos achados da presente pesquisa, quando verificou também maiores 

dispersões nos componentes %G e MG. 

As discussões abordadas por Costa (8) nos remetem a um paradigma encontrado 

na área da avaliação da composição corporal, que consiste em apenas tomar como 

referência dados do %G e da MG, na intenção de diminuir esses valores assumindo o 

modelo de redução de peso, destacando que quanto maior a massa magra, maior o gasto 

energético em repouso (GER) (22). Um estudo em homens com IMC bem próximos, 

porém com a composição corporal diferente, aponta para um maior GER em indivíduos 

com um menor %G (23).  

Gobbo et al. (6), ao utilizar a  DXA no desenvolvimento e validação de equações 

preditivas em universitários entre 18 e 36 anos, propõe maior uso de equações 

antropométricas para a avaliação da MM. As vantagens de direcionar o foco da 

avaliação da composição corporal para a análise e acompanhamento da MM residem 

também  em outros objetivos como: auxiliar no monitoramento de doenças relacionadas  
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à sarcopenia (24), utilização como preditor da massa óssea para acompanhamento do 

crescimento ósseo na infância e adolescência, bem como no processo de osteopenia 

presente no envelhecimento (25); análise específica do componente muscular frente à 

influência do treino para ganho de massa muscular (26). 

Comparando o componente MM em homens e mulheres, verificou-se que a 

perda desse componente é maior entre os homens, podendo sua progressão ser 

silenciosa (27). Destaca-se ainda que a prevalência de sarcopenia em homens apresenta-

se maior  em relação as mulheres, sendo de 26,8% até aos sessenta e cinco anos de 

idade, refletindo a necessidade de se estudar os componentes da composição corporal, 

em especial a MM, em homens nas diferentes fases da vida. (28). 

CONCLUSÕES 

 Os resultados encontrados viabilizam a validação de E4 visto que toda a amostra 

ficou dentro dos limites de 3,5. As demais equações não são indicadas para serem 

utilizadas no grupo estudado ou em outro que tenha características semelhantes. 

±

 Constataram-se maiores dispersões nos componentes %G e MG em comparação 

com a MM, sugerindo-se assim que a MM seja utilizada como forma de reduzir a 

proporção corporal, sendo também utilizada nos modelos preditivos como variável 

dependente, o que indica diminuir a probabilidade de erro envolvido na predição. 
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7. Considerações Finais 

 Estudar a composição corporal e seus componentes (%G, MG e MM) é sempre 

indispensável tendo em vista as diversas modificações comportamentais que o homem 

vem apresentando ao longo de sua vida. Tais modificações repercutem diretamente 

nesses componentes, além da forte associação com alterações metabólicas e a relação 

com o risco cardiovascular, influenciando na qualidade e na expectativa de vida deste 

homem. 

 A crescente prevalência da obesidade do tipo abdominal ou andróide, o aumento 

de indivíduos adultos jovens com sobrepeso e obesidade, as diferenças de etnia, sexo, 

idade, nível de atividade física; fatores sociais, culturais, educacionais, econômicos e 

políticos apontam a necessidade de se desenvolver investigações dessa natureza. 

 Essas diversidades encontradas nas diferentes regiões também sugerem a 

necessidade e importância do desenvolvimento e validação de equações preditivas 

objetivando atender às peculiaridades de cada realidade populacional. 

 Existe uma variedade de métodos para avaliar a composição corporal, desde 

técnicas simples, como o normograma e a antropometria, até técnicas mais sofisticadas 

como a ultrassonografia, a tomografia computadorizada e a absortometria de raios-x de 

dupla energia, permitindo aos pesquisadores fazer associações de naturezas diversas e 

oferecendo aos demais profissionais achados com respaldo científico que possam ser 

seguramente aplicados no cotidiano. 

 Assim sendo, torna-se fundamental a realização de novos estudos nesta mesma 

linha de pesquisa deste trabalho, utilizando outras técnicas consideradas “padrão ouro” 

(ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética), associando-as 

às técnicas mais simples, visando à aplicabilidade no dia-a-dia do profissional e o 

auxílio na tomada de decisão frente aos contextos revelados.                                      108 
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Apêndices 
Autorização do Comitê de Ética 
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Ficha de Coleta                                                                                            nº_______ 
 
Dados Pessoais                                                          Data de Avaliação:___/___/___ 
Nome:_____________________________________________________ 
Endereço:__________________________________________________ 
Curso:_____________________________________________________ 
Idade:______anos              Data de Nascimento:___/___/___                              
Telefone:____________    e-mail:_______________________________ 
 
Dados Antropométricos 
Massa Corporal Total: (1)___________;(2)____________;(3)_________kg 
Estatura: (1)___________;(2)____________;(3)____________cm 
IMC:____________________                  Classificação:__________________ 
CC: (1)_________;(2)__________;(3)__________cm                    
CQ: (1)__________;(2)__________;(3)_________cm 
RCQ:_________________cm                   
ICA:__________________cm 
 
DOBRAS CUTÂNEAS: 
 1ª Medida 2ª Medida 3ª Medida 
SE    
AM    
AB    
SI    
BI    
TR    
CX    
PE    
 
Pressão Arterial: PA1:__________; PA2:___________PA3:___________ 
Média da PA:__________________Classificação PA:________________ 
 
DADOS BIOQUÍMICOS: 
Glicose Jejum:___________ CT:__________  HDLc:_____________ 
LDLc: _____________ TG:_________________ 
Legenda: CT: colesterol total; HDLc: Lipoproteína de alta densidade; LDLc: 
Lipoproteína de baixa densidade; TG: Triglicerídeos 
 
Dados da DXA: 
 
%GTOTAL:____________________                   %GTRONCO:____________________ 
 
%GMSUPERIOR:________________                   %GMSUPERIOR:_________________ 
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Exame DXA 
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