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DEFINIÇÃO DE TERMOS 

 
COMPOSIÇÃO CORPORAL - É a quantificação dos principais 

componentes do corpo humano: gordura, ossos, músculos e outros tecidos 

(Malina,1969).Neste estudo utilizou-se o modelo de dois componentes na análise 

da composição corporal: a massa gorda (MG)  e a massa corporal magra (MCM). 

DENSIDADE CORPORAL - A densidade é a relação da massa sobre o 

volume (D= m/v). Em estudos da composição corporal, é a relação do peso total 

pelo seu volume (D= peso/volume).Partindo da fórmula proposta por Behnke & 

Wilmore (1974), a densidade corporal pode ser calculada pela expressão: 

                                                                                          Ps 

                       Densidade Corporal: D(g/ml)=_________________________ 

                                                                          (Ps – Pa) / Da – (VR + 0,1)   

                      Onde:  D= Densidade corporal,em g/ml; 

                                  Ps= Massa corporal em kg no ar; 

                                  Pa= Peso na água em kg; 

                                  Da= Densidade da água; 

                                  VR= Volume residual, em litros; 

                                  0,1= Constante de gás gastrintestinal (100ml). 

 

DOBRA CUTÂNEA- Consiste na dobra de duas camadas de pele e de 

tecido adiposo subcutâneo, mensurada em (mm) com instrumentos específicos 

(compasso de dobras, adipômetro, plicômetro) em pontos anatômicos 

particulares. 

IMPEDÂNCIA  BIOELÉTRICA- Método indireto, não invasivo, utilizado 

na avaliação da composição corporal, baseado no princípio de que o fluxo elétrico 

é facilitado através do tecido hidratado e isento de gordura (LUKASKI et al. 1986). 

MASSA DE GORDURA- Refere-se a toda  gordura presente no corpo, 

compreendendo a gordura acumulada no tecido subcutâneo mais a gordura 

essencial. Estimada a partir da equação  MG(kg)=Peso Corporal (%G/100). 

MASSA CORPORAL MAGRA- Compreende a uma fração da massa 

corporal isenta de gordura, incluindo os ossos, músculos, pele, água, órgãos e etc 



.É de terminada através da subtração da MG estimada da massa corporal total 

(kg) :MCM (kg) = Peso corporal (kg) – MG (kg).  

PERCENTUAL DE GORDURA CORPORAL- É a quantidade de 

gordura corporal relativa (%G) da massa corporal total . Será estimada através da 

equação de SIRI (1961) ► %G = (495 / D) – 450. 

CIRCUNFERÊNCIAS - É a medida em volta de um corpo ou segmento 

deste, expressa em centímetros. 

PESAGEM HIDROSTÁTICA- É um método indireto não invasivo para 

determinar a densidade do corpo através do princípio de Arquimedes,onde um 

corpo submerso em água, perde uma quantidade de peso equivalente ao volume 

de água deslocado. 

TÉCNICA ANTROPOMÉTRICA – Este termo refere-se ao 

procedimento de medidas corporais de Dobras Cutâneas, Circunferências, 

Diâmetros ósseos e a correspondente utilização em equações estimativas da 

densidade corporal e percentual de gordura.  
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R E S U M O 

 

A avaliação da composição corporal apresenta inúmeras aplicações 

nas áreas da Nutrição e Educação Física, permitindo por meio de técnicas diretas, 

indiretas e duplamente indiretas, o fracionamento do peso corporal. O presente 

estudo teve como objetivo principal, analisar as diferenças entre técnicas distintas 

(pesagem hidrostática, dobras cutâneas, impedância bioelétrica e perimetria) na 

determinação da composição corporal no modelo de dois componentes (massa 

gorda e massa magra),em 50 indivíduos do gênero masculino com idade entre 18 

e 30 anos. Foram ainda realizadas medidas do peso corporal, estatura e 

capacidade vital para estimativa do volume residual pulmonar. O recurso 

estatístico utilizado com o objetivo de determinar e comparar as diferenças da 

composição corporal obtida pelos quatro métodos foi estatística descritiva, o teste 

“t” pareado e a correlação simples de Pearson. Para verificar as diferenças entre 

as técnicas, foram utilizados ANOVA e comparação múltipla de Post Hoc – 

Scheffé.  Os resultados indicam a inexistência de diferenças significativas entre as 

técnicas duplamente indiretas em relação a elas nas 3 variáveis (%G , MG e MM) 

, entretanto quando comparadas ao método padrão (pesagem hidrostática) a 

técnica de perímetros apresenta diferenças significativas apenas em relação ao 

%G, concluímos que em aplicações clínicas as quatro técnicas podem ser 

aplicadas, destacando-se também a necessidade de mudança de parâmetro para 

análise da composição corporal. Pois quando enfocamos apenas o percentual de 

gordura e a massa gorda, assume-se o modelo de redução de peso e não o da 

troca de proporções entre massa gorda e massa magra, quando na realidade 

podemos aumentar a massa magra como forma de reduzir a proporção de 

gordura corporal. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The evaluation of body composition has several applications to Nutrition 

and Physical Education areas of study through direct, indirect or twice indirect, the 

fractioning of body weight. This study aims to analyse the differences among 

various techniques (hydrostatic weighing, skinfold, measurements of the girth and 

bioelectrical impedance) on process of identification of body composition on the 

two components model (fat body mass and lean body mass) in 50 men aging from 

18 to 30 years old.  Body weight, height and vital capacity to estimate the residual 

lung volume were measured. The statistical method used to identify and compare 

the differences among body composition obtained by these four methods was the 

descriptive statistics, the paried  “t” test and Pearson simples correlations. ANOVA 

and Post Hoc- Scheffe multiple comparinson were used to observe the differences 

among the techniques. The results show that there aren’t meaningful differences 

between the louble indirect techniques on the 3 variables (%G, MG and MM). 

However, when compared to the standard method (hydrostatic weighing) the 

measurement of the girth technique showed significant differences related to %G. 

It leads us to the conclusion that in clinical applications the four techniques 

presented can be used, pointing out the need of changing the paramets to analyse 

body composition. When we focus the only the percentage of fat ness and fat body 

mass, we deal with weigh reduction model rather than the one of changing fat 

body mass and lean body mass, when, in fact it’s possible to raise lean body mass 

as a way of lowing body fatness proportions. 

 
 
 



 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Determinar a composição corporal significa quantificar os principais 

componentes do corpo humano. As avaliações da composição corporal envolvem 

a quantificação das contribuições relativas das principais estruturas do corpo 

humano. Nosso corpo é composto por uma variedade de estruturas, incluindo 

massa muscular, ossos, gordura, sangue e outros tipos de fluidos e tecidos . A 

maioria dos modelos teórica de composição corporal é os de dois 

compartimentos, baseados na premissa de que  o peso corporal total de uma 

pessoa é a soma de seu peso de gordura mais o peso de massa corporal magra.. 

A massa de gordura (MG) compreende o tecido adiposo e os lipídios essenciais. 

A massa corporal magra (MCM) é definida como sendo todos os componentes do 

corpo excluindo a gordura (Tritschler, 2003). 

Há uma necessidade clara de se avaliar a composição corporal em 

várias populações, e muitas razões pelas quais profissionais, clínicos e 

pesquisadores conduzem avaliações de composição corporal, entre elas: 1) para 

monitorar a nutrição; 2) para monitorar mudanças nos componentes corporais em 

resposta a programas de perda ou de ganho de peso; 3) como parte de uma 

avaliação da aptidão física relacionada à saúde; 4) para monitorar a  eficiência de 

programas de treinamento físico (Tritschler, 2003). 

Assim, informações associadas à composição corporal tornam-se de 

fundamental importância na orientação de programas de controle de peso 

corporal na medida em que, para um acompanhamento  mais criterioso quanto ao 

aconselhamento nutricional e para prescrição de exercícios físicos,há a 

necessidade de se fracionar o peso corporal em seus diferentes componentes na 

tentativa de analisar, em detalhes, as adaptações ocorridas nas constituições de 

cada componente.  Através da avaliação da composição corporal pode-se 

detectar quais desses componentes variam em relação ao peso corporal total 

(Guedes & Guedes,1998). 



Muitos métodos são utilizados na determinação da composição 

corporal, variando consideravelmente em sua exatidão, instrumentos necessários 

e praticidade.  

Os métodos diretos estão baseados na analise química de cadáveres 

humanos, onde o avaliador manipula diretamente os diversos tecidos do corpo “in 

vitro”. Os métodos indiretos e duplamente indiretos são utilizados para determinar 

a composição corporal em pessoas vivas. Esses, são baseados em análises 

químicas e físicas, resultantes dos métodos diretos, permitindo estimar através de 

cálculos matemáticos derivados normalmente de regressões lineares, a 

densidade, a quantidade de água corporal ou até o percentual de gordura 

diretamente (Behnke, 1974; Malina, 1991).  

As técnicas antropométricas, realizadas a partir de mensurações de, 

circunferências, diâmetros e dobras cutâneas, estabelecem a teoria de que a 

quantidade de gordura subcutânea é proporcional à quantidade total de gordura 

corporal (ACSM, 2003). 

A densitometria, também conhecida como pesagem hidrostática, 

comumente é utilizada como a técnica padrão de referência (Gold Standard), 

onde composição corporal pode ser determinada a partir de uma mensuração da 

densidade corporal total, utilizando a relação entre peso e volume na avaliação da 

composição corporal (Behnke, 1974). 

Uma outra técnica que vem ganhando destaque por ser de fácil 

operação, relativamente confiável, portátil, podendo ser potencialmente usada no 

cálculo das estimativas da gordura corporal é a impedância bioelétrica, baseia-se 

no conceito de que o fluxo elétrico é facilitado através do tecido hidratado e da 

água extracelular em comparação com tecido adiposo (Katch & McArdle,1996). 

Neste estudo, investigamos possíveis diferenças e correlações nos 

valores da composição corporal obtidos pelas técnicas de pesagem hidrostática, 

dobras cutâneas, perimetria e impedância bioelétrica.  

A finalidade foi identificar a partir da pesagem hidrostática, qual das 

outras técnicas é mais confiável para determinar a composição corporal, e poder 



adotá-la(s) como um referencial na análise da composição corporal, minimizando  

possíveis erros na interpretação dos resultados.  

Quando abordamos a utilização das técnicas, se faz necessário  investigar 

o nível de confiabilidade das  mesmas, para que profissionais de 

nutrição,educação física e de áreas afins ,utilizem instrumentos seguros na 

determinação da composição corporal, tornando possível acompanhar mais 

criteriosamente programas de orientação nutricional e de exercícios físicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 - Geral 

 Analisar a composição corporal obtida pelos métodos da pesagem 

hidrostática, impedância bioelétrica, Dobras Cutâneas e Perimetria 

em adultos jovens do gênero masculino . 

 

2.3 - Específicos 

 

 Correlacionar as diferenças dos percentuais de gordura obtidos 

pelos métodos da pesagem hidrostática, impedância bioelétrica, 

Dobras cutâneas e Perimetria. 

 

 Identificar a correlação entre os percentuais de gordura, massa 

gorda e massa corporal magra obtidos através das quatro técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 – Histórico da composição corporal 

 

Embora as técnicas de avaliação da composição corporal tenham sido 

sistematizadas há pouco tempo, há indícios de que a preocupação com o tipo 

físico e com mensuração do corpo é antiga (Petroski,1995). 

O homem primitivo possuía um determinado biótipo para garantir sua 

sobrevivência, baseada no ataque e na defesa, mas não há registros de que 

houvesse métodos de treinamento ou mesmo menções de que o homem percebia 

“proporções” ou “características” corporais que o levassem a garantir a 

sobrevivência. Já na antiguidade, na Grécia, a educação da juventude era ligada 

à preparação física, onde o importante era a robustez e o “endurecimento” do 

corpo, com o objetivo de preparar-se para guerras e conquistas. A finalidade 

biológica era desconhecida, embora os homens já se preocupassem com formas 

e proporções corporais que permitissem vencer guerras e desafios  

(Petroski,1999) . 

Marco Pólo, navegador italiano, constatou entre 1273 e 1295 em suas 

viagens pelo mundo, que havia diferenças de estatura e tamanho corporal entre 

as diversas raças, povos e culturas existentes (Petroski, 1999). 

Em antigas civilizações da Índia, Grécia e Egito, quando se tentava 

estabelecer as proporções do corpo humano, utilizava-se as dimensões corporais 

como primeiro padrão de medida. No Egito, entre os séculos XVI e XVII, a 

unidade de medida era o dedo médio do sacerdote. De acordo com este critério, a 

estatura de um ser humano “ideal”, deveria corresponder a dezenove vezes esta 

medida ou a “oito vezes a medida da cabeça”, segundo os gregos (Petroski, 

1995). 



Já os egípcios foram os primeiros a dar informes antropométricos curiosos, 

relacionados à proporção entre o todo e as partes do corpo, onde se encontram 

referências sobre o “tipo ideal” para atletas olímpicos. Ainda acreditavam que a 

simetria e a proporcionalidade das dimensões vertical e horizontal do corpo 

estavam relacionados à boa saúde, enquanto a assimetria e as proporções 

impróprias eram ambas tidas como reflexo de saúde precária e causa potencial 

de doenças (Tritschler, 2003). 

Após dez anos de movimento renascentista, Leonardo da Vinci 

elaborou um desenho onde evidenciava detalhes sobre músculos e articulações, , 

bem como caracterizou  as proporções do corpo humano . Ainda neste período,, 

Miguelangelo distinguiu os músculos por intermédio de sinais convencionais, uma 

vez que desconhecia seus nomes e para os quais ainda não fora estabelecida 

diferenciação ou terminologia existentes (Petroski, 1995). 

Em 1659, o termo antropometria foi utilizado pela primeira vez em seu 

sentido contemporâneo, na tese de graduação do alemão Sigismund Elsholtz, 

intitulada “Antropometria: dá mútua proporção dos membros do corpo humano- 

questões atuais de harmonia”, inspirada nas leituras de Pitágoras e Platão, e na  

filosofia médica da época ( Petroski, 1999). 

Quetelet, em 1841, aplicou métodos estatísticos nas pesquisas 

envolvendo seres humanos , mostrando pela teoria da curva normal da Gauss 

para explicar fenômenos biológicos, a distribuição das medidas em forma de 

sino,possibilitando assim analisar as medidas antropométricas. Em 1871, criou o 

que hoje conhecemos por IMC -Índice de Massa Corporal (Petroski, 1999). 

Nas últimas duas décadas do século XIX, o interesse em antropometria 

declinou, enquanto o interesse em testes de força cresceu.  William T. Brigham 

Sargent experimentou o recém inventado dinamômetro, desenvolvendo assim, 

uma bateria composta por testes de força dos membros inferiores, das costas, 

dos membros inferiores e prensão manual, incluindo ainda um teste de 

capacidade vital pulmonar, possível graças à invenção recente do espirômetro. 

Atualmente, os testes de força, empregam vários tipos de instrumentos, incluindo 

dinamômetros, tensiômetros de cabo e máquinas isocinéticas, e requer que o 

avaliado erga cargas máximas de pesos.(Tritschler, 2003). 



Os primeiros estudos mencionando aspectos da composição corporal 

que fracionam o peso corporal em peso de gordura, peso ósseo, peso muscular e 

peso residual, começam um pouco mais tarde, a partir do século XX (Guedes, 

1998). 

Na virada do século XX, os interesses em avaliação novamente 

começaram a se redirecionar. A avaliação cardiovascular foi estimulada pela 

invenção do ergógrafo. O teste de esteira de Balke, desenvolvido em 1952, foi o 

primeiro Teste de Exercícios Graduados (TEG), abrindo caminho para um grande 

crescimento na sofisticação das avaliações da função cardiovascular relacionadas 

ao estresse do exercício (Tritschler, 2003). 

Nos últimos anos,  outras avaliações da função cardiovascular têm sido 

desenvolvidas para pessoas de todas as idades. Cooper desenvolveu o teste de 

caminhada, o teste de 12 minutos nadando, o teste de 12 minutos pedalando, 

entre outros (ACSM, 2003) 

Os testes de habilidades esportivas originam-se do Teste Atlético 

Badge, desenvolvido em 1913, porém o interesse nessa área expandiu-se 

durante as décadas de 1920, 1930 e 1940, onde as baterias de testes foram 

desenvolvidas para quase todos os esportes e já não são apropriados hoje em 

dia. Os testes de habilidades esportivas atualmente têm sido desenvolvidos de 

acordo com os padrões mais rigorosos (ACSM, 2003). 

Especialistas de todas as partes do mundo são trazidos para o 

American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance 

(AAHPERD) a fim de desenvolver testes de qualidade, a partir de amostras 

nacionais. Esses testes são caracterizados pela apresentação consciente de 

evidências de validade e fidedignidade (Tritschler, 2003). 

Assim como os antigos gregos não mediam nem registravam os 

resultados dos desempenhos nos jogos olímpicos, representando um contraste 

para os resultados esportivos atuais , de forma similar, nas culturas antigas, os 

médicos praticavam seu ofício sem medir temperatura, freqüência cardíaca, 

pressão arterial, níveis de colesterol ou outras indicações da função corporal, 

procedimentos indispensáveis atualmente na medicina (Tritschler, 2003). 



 

3.2 - Princípios, métodos e técnicas de determinação da  composição 
corporal 

 

Para análise da composição corporal podem ser empregados métodos 

envolvendo procedimentos de determinação direta, indireta e duplamente 

indireta.Pela determinação direta obtem-se informações “in loco” dos 

diferentestecidos do corpo, mediante análise química de cadáveres (dissecação 

macroscópica ou extração lipídica). Apesar de elevada precisão, os 

procedimentos de técnica diretos requerem equipamentos laboratoriais 

específicos, corpo técnico especializado, demanda grande quantidade de tempo, 

além de envolver muitos problemas de ordem ética e legal. Nos últimos 50 anos, 

poucas análises utilizaram os métodos diretos (Guedes & Guedes,1998). 

Nos procedimentos indiretos, a partir de informações do domínio físico e 

químico, desenvolvendo-se estimativas dos componentes de gordura e de massa 

isenta de gordura. Em procedimentos duplamente indiretos, são envolvidas 

equações de regressão a fim de predizer variáveis que estimam parâmetros da 

composição corporal (McArdle,1992). 

Por meio dos diversos métodos, pode-se determinar e quantificar os  

componentes que constituem o corpo humano. Dentre os procedimentos indiretos 

e duplamente indiretos, os recursos  utilizados na tentativa de estimar os 

parâmetros da composição corporal são numerosos e complexos, indo desde 

medidas antropométricas tradicionais até sofisticadas técnicas de absormetria e 

de marcadores de radioisótopos (Guedes & Guedes,1998). 

Dependendo do objetivo e da estratégia adotada pelo pesquisador, e 

de qual componente precisa ser estimado com maior precisão, opta-se pela 

técnica mais específica e adequada. 

Assim, os componentes de gordura e massa magra do corpo humano 

podem ser determinados por meio de dois procedimentos. O primeiro mede a 

composição corporal diretamente através da análise química de cadáveres; o 



segundo avalia a composição corporal indiretamente, mediante a utilização  de 

várias técnicas. E as duplamente indiretas, são técnicas derivadas das técnicas 

indiretas (dobras cutâneas, perímetros e bioimpedância).  

Recentemente tem-se procurado analisar a composição corporal 

mediante modelo composto por cinco níveis de organização clássica no domínio 

da biologia. Por esse modelo, a composição corporal é descrita desde o nível 

atômico incluindo os respectivos elementos, até o nível de corpo inteiro, 

envolvendo a utilização de dimensões antropométrica (Guedes & Guedes, 1998). 

A maior contribuição dessa aproximação conceitual encontra-se no fato 

de que, em cada nível, os constituintes apresentam uma definição operacional 

bastante nítida, evitando qualquer sobreposição com outros constituintes do 

mesmo nível (Guedes & Guedes,1998). 

Com o propósito de oferecer maior clareza e objetividade à análise e à 

interpretação dos diferentes componentes e suas implicações, tornou-se habitual 

considerar a composição corporal sob um sistema de dois componentes, 

Segundo Brozek et al. (1963), o corpo humano é dividido em dois 

compartimentos: o tecido gordo e o tecido magro. O componente de gordura é 

composto por todo tecido adiposo que, por sua vez, é composto por água 15%; 

proteína 2% e gordura 83%, mais os lipídios essenciais e é denominado massa 

gorda.  

O tecido magro pode ser analisado sobre dois aspectos: o primeiro 

segundo Behnke et al. (1953), como “lean body mass” (LBM) ou massa corporal 

magra (MCM); e outro, como proposto por Brozek et al. (1963), referenciado como 

“fat free mass” (FFM) ou massa corporal livre de gordura (MCLG).  

Existe uma diferença conceitual entre os dois termos, embora ambos 

costumem ser considerados permutáveis. Segundo Behnke et al. (1953), MCM é 

analisado como um conceito “in vivo” e contém uma pequena quantidade de 

gordura essencial (aproximadamente 3%) presente no sistema nervoso central, 

medula óssea e órgãos internos, enquanto MCLG, é um conceito “in vitro” e 

consiste no peso corporal isento de toda gordura extraível.  Portanto, comparando 

MCM com MCLG, o valor da densidade da MCLG será levemente superior à 

densidade da MCM, devido à inclusão da gordura essencial na MCM. Segundo 



Malina & Bouchard (1991), tanto MCM quanto MCLG são indistintamente usados, 

no entanto,MCM parece ser o mais apropriado. Por conseguinte, as diferenças 

entre MCM e MCLG estão em considerar-se ou não a inclusão dos lipídios 

essenciais em sua determinação. 

 

3.2.1 - Pesagem Hidrostática 

Um dos métodos indiretos mais utilizados na avaliação da gordura 

corporal total envolvendo a determinação da densidade corporal, é o de pesagem 

hidrostática. Dentre as técnicas laboratoriais empregadas para a determinação da 

densidade corporal, a densimetria, também conhecida como densitometria, é 

certamente a mais precisa. 

A densidade do corpo humano pode ser traduzida como a relação do 

seu peso corporal total dividido pelo seu volume, sendo que,através do princípio 

proposto por Arquimedes, a mensuração do volume corporal pode ser calculado 

pelo do deslocamento de água ou da pesagem hidrostática (Behnke & 

Wilmore,1974). 

A técnica de pesagem hidrostática está baseada no princípio de que 

um volume de um objeto é igual à perda de seu peso quando totalmente 

submerso. Assim, a utilização desse princípio no estudo  da composição corporal, 

torna-se viável na medida em que se pode computar a diferença entre o peso 

corporal medido dentro da água. Segundo Behnke (1974), quando um indivíduo 

está sendo submetido à pesagem hidrostática, o seu volume corporal total é igual 

à perda do seu peso corporal dentro da água, corrigido pela densidade da água 

correspondente à temperatura da mesma na hora da pesagem. 

Partindo da suposição que é possível dividir o corpo humano em dois 

componentes – tecido gordo e tecido magro (Behnke et al.1953), e que a 

densidade do tecido gordo (0,90) é menor que a da água, que por sua vez é 

menor do que a do tecido magro (1,1), constata-se a existência de uma relação 

inversamente proporcional entre a densidade corporal e o percentual de gordura. 

Portanto, quanto menor for a quantidade de gordura de um indivíduo, maior será 

sua densidade corporal e vice-versa. Ou seja, um indivíduo com pouca 



quantidade de gordura, pesará durante a pesagem hidrostática, mais do que uma 

pessoa que tenha uma grande quantidade de tecido adiposo. 

A grande vantagem da utilização da pesagem hidrostática na 

determinação da densidade corporal e, conseqüentemente, na quantidade de 

gordura corporal, se dá pela exatidão e eficiência com que foi desenvolvida, o que 

caracteriza a grande vantagem desse método. No entanto, embora esse seja o 

referencial mais aceito na atualidade para o estudo da composição corporal, e 

ainda considerando que seus procedimentos são relativamente simples, sua 

aplicação requer cuidados e equipamentos específicos, pouco comuns a estudos 

de campo, ficando restrito a aplicações em clínicas e laboratórios (Pollock & 

Wilmore.1993). 

Na determinação da densidade corporal a partir do método de 

pesagem hidrostática, um dos maiores problemas encontrados envolve a 

mensuração de dois volumes: o volume de gases presente no aparelho 

gastrintestinal e o volume residual. 

O volume de gases presente no aparelho gastrintestinal tem sido 

amplamente ignorado em muitos estudos, desde que Buskirk (1961) estimou que 

seu volume é relativamente pequeno (100ml), e não interfere na estimativa do 

volume corporal total. No entanto, a margem de erro pode ser diminuída ainda 

mais, desde de que o avaliado esteja em jejum, com a bexiga e o intestino 

esvaziados na hora da pesagem, conforme sugere Heyward (1991). 

Todavia, no intuito de diminuir a margem de erro desse volume, Buskirk 

recomenda o emprego de um fator de correção de 100 ml (Wilmore,1969 b). 

Outro volume de gás a ser calculado, o volume residual (VR), contribui 

significativamente para a estimativa do cálculo da densidade corporal. Uma das 

exigências para realização da pesagem hidrostática é a necessidade do indivíduo 

realizar uma expiração forçada dentro da água. O problema relacionado a esse 

procedimento é que, mesmo após uma expiração máxima, ainda permanece uma 

certa quantidade de ar aprisionado nos pulmões, isto é, o volume residual (VR) 

que pode contribuir para flutuabilidade do indivíduo, alterando assim o valor do 

seu peso hidrostático (Carvalho,1998). 



O volume residual pulmonar pode ser determinado adotando os 

seguintes procedimentos: 

1) Pela da análise de gases: o VR pode ser medido pela lavagem de 

nitrogênio em circuito aberto, ou pela diluição de oxigênio ou hélio em 

circuito fechado (Wilmore,1969 b); 

2) Pela da capacidade vital (CV): traduzida pela quantidade de ar que se 

consegue expelir em uma expiração máxima forçada (neste caso 

recomenda-se multiplicar a CV por 0.24 para o gênero masculino e 0.28 

para o feminino (Wilmore, 1969); 

3) Pela utilização de equações preditoras a partir de valores estimados por 

meio da média populacional: são equações que levam em consideração o 

gênero, idade e estatura (Goldmam & Bcklare,1959). 

Após conhecer a densidade corporal, a próxima etapa seria converter o 

valor da densidade em percentual de gordura corporal. A equação de Siri é a mais 

adequada para utilização em populações jovens (Guedes,1998): 

SIRI (1961):  %G = (495 / D) – 450 

 

3.2.2 - Dobras cutâneas 

 

A antropometria é a ciência que estuda as medidas de tamanho, peso 

e proporções do corpo humano. Essas medidas têm sido utilizadas nas áreas que 

estudam a composição corporal, em ciência do exercício e na medicina esportiva, 

onde são empregadas técnicas, com a finalidade de predizer a densidade e o 

percentual de gordura corporal (Pollock,1993). 

As medidas de espessura de dobras cutâneas no procedimento da 

análise da composição corporal, estão alicerçadas na observação de que grande 

proporção da gordura corporal encontra-se localizado no tecido subcutâneo, e , 

dessa forma, medidas quanto à sua espessura servem como indicador da 

quantidade de gordura localizada naquela região do corpo.Como a disposição da 

gordura localizada no tecido subcutâneo não se apresenta de forma uniforme por 



todo o corpo, as medidas de espessura das dobras cutâneas são realizadas em 

várias regiões , na tentativa de se obter uma visão mais detalhada quanto à sua 

disposição (Guedes & Guedes, 1998). 

Quanto às estratégias de interpretação, as medidas podem ser 

analisadas de duas formas. Uma delas é o seu envolvimento em equações de 

regressão, com a intenção de predizer valores de densidade corporal e, 

posteriormente, o de gordura em relação ao peso corporal. Uma segunda maneira 

é considerar os valores de espessura das dobras de diferentes regiões 

anatômicas separadamente, procurando oferecer informações quanto à 

distribuição relativa da gordura subcutânea de cada região do corpo, o que 

permite conhecer o padrão de distribuição do tecido adiposo pelas diferentes 

regiões do corpo, fazendo da técnica de dobras cutâneas, um dos procedimentos 

mais importantes e de grande vantagem na análise da composição corporal, 

considerando a existência de fortes evidências de que nem sempre todos os 

depósitos de tecido adiposo subcutâneo são semelhantes quanto à plasticidade e 

à contribuição para o risco de saúde do excesso de gordura corporal (Katch & 

McArdle, 1996). 

Se, por um lado, é clara a tendência de indivíduos com distribuição 

centrípeta de gordura (maiores quantidades de gordura nas regiões do tronco que 

nas extremidades) apresentarem mais elevados quanto ao aparecimento e ao 

desenvolvimento de distúrbios metabólicos e cardiovasculares, por outro o 

acompanhamento das variações  regionais dos valores de espessura de dobras 

cutâneas poderá ser utilizado como mais um mecanismo na prevenção de 

eventuais problemas de saúde associados ao excesso de gordura corporal                    

(Guedes, 1998). 

Os pontos anatômicos para realização das medidas de espessura de 

dobras cutâneas, compreendem as regiões do bíceps, tríceps, subescapular, 

supraíliaca, axilar, abdominal, coxa e panturrilha. As aferições variam conforme a 

equação preditiva utilizadas nas estimativas dos valores de gordura corporal 

(Pollock, 1993). 

Os valores obtidos são inseridos numa fórmula apropriada para 

calcular a porcentagem de gordura corporal. A fórmula escolhida deve levar em 



conta o sexo e a idade do indivíduo. Algumas fórmulas também foram 

desenvolvidas para grupos atléticos específicos (Williams, 2002). 

O comportamento da relação espessura de dobras cutâneas - 

densidade corporal é influenciado por variações biológicas associadas ao sexo, à 

idade e à quantidade de gordura corporal apresentada pelo indivíduo. Assim, as 

inúmeras equações à disposição na literatura são classificadas em dois grupos: 

equações específicas e equações generalizadas. As equações específicas foram 

desenvolvidas com base em informações apresentadas por grupos homogêneos 

de indivíduos quanto ao sexo, a idade e aos níveis de gordura corporal, e devem 

ser empregadas em segmentos específicos da população em características 

similares. Na proposição das equações generalizadas foram envolvidos indivíduos 

de diferentes quantidades de gordura corporal e dentro de uma faixa etária 

bastante ampla (Guedes & Guedes, 1998). 

Para medir as dobras cutâneas, é necessária a utilização de um 

equipamento específico conhecido como “compasso de dobras”, (ëspessímetro”, 

ädipômetro” ou “plicômetro”). Tal equipamento objetiva medir a espessura do 

tecido adiposo em determinados pontos da superfície corporal.Vários modelos 

têm sido e utilizados no Brasil: ”Lange” (Cambridge Scientific Instrumentes, USA), 

permitindo leitura com precisão de 1mm; “Harpenden” (John Bull British Indi 

Cators, England), com precisão de 0,1 mm; “Cescorf”, produzido no Brasil com 

precisão de 0,1 mm, permitindo leitura em décimos de mm e apresenta as 

mesmas características do Harpenden. Todos apresentam pressão idêntica de 

10g/mm² (Petroski,1992). 

No que se refere às técnicas de medida, especialistas na área da 

antropometria desenvolveram procedimentos padronizados que têm grande 

aceitação entre os avaliadores: 

 

 realizar as medidas sempre no hemicorpo direito, estando o avaliado 

numa posição cômoda e com a musculatura relaxada, em posição ortostática; 

 



 identificar e marcar cuidadosamente o ponto anatômico 

correspondente à dobra cutânea; 

 

 definir o tecido adiposo e subcutâneo do tecido muscular, através 

dos dedos polegar e indicador da mão esquerda (para avaliador destro); 

 

 fazer a pegada da dobra cutânea a um centímetro do ponto 

anatômico; 

 

 manter a dobra cutânea elevada enquanto se está realizando a 

medida; 

 

 aplicar a borda superior do compasso perpendicular à dobra cutânea 

e acerca de 1cm abaixo do ponto exato do reparo; 

 

 soltar a pressão das hastes lentamente; 

 

 aguardar por volta de 4 segundos após soltar a pressão das hastes 

do compasso para que a leitura da medida seja realizada (Guedes & Guedes , 

1998; Petroski, 1995).   

 

 

 

 



3.2.3 – Perimetria 

A composição corporal pode ser estimada a partir de circunferências, ou 

perímetros, medidas com uma simples fita métrica. As medidas de perímetros são 

mais úteis para determinar padrões de distribuição de gordura em uma pessoa, 

identificar mudanças no padrão de gordura de um indivíduo ao longo do tempo e 

classificar os indivíduos dentro de um grupo de acordo com a gordura. Esse 

método é baseado no entendimento  de que é mais provável encontrar tecido 

gordo em pontos corporais como o abdome, quadris e coxas, enquanto é mais 

provável encontrar os tecidos musculares em pontos como o antebraço, 

panturrilhas e bíceps(Tritschler,2003). 

As medidas de circunferências em regiões específicas do corpo 

representam um método antropométrico alternativo para análise da composição 

corporal. A princípio, as medidas de circunferências apresentam as mesmas 

vantagens de simplicidade, facilidade e aceitabilidade das espessuras de dobras 

cutâneas, contudo tem sido demonstrada sua fragilidade como variável preditora 

da gordura corporal, em razão dos valores incluírem outros tecidos e órgãos além 

do tecido adiposo (Guedes & Guedes, 1998). 

Frank Katch e William McArdle são os principais pesquisadores em 

medidas de circunferências para a avaliação da composição corporal. Alertam 

que as equações para predizer a percentagem de gordura corporal a partir de 

circunferências são específicas para certas populações e não deveriam ser 

utilizadas para pessoas que tenham participado por anos de treinamento com 

pesos e/ou praticados esportes vigorosos. Também pode haver problemas com 

as equações de  Katch & McArdle para pessoas que sejam muito magras ou 

muito gordas(Tritschler,2003). 

Se o avaliador tomar cuidado para localizar a fita  apropriadamente e 

aplicar a quantidade recomendada de tensão para ela, as medidas de 

circunferências podem ser altamente fidedignas e objetivas. A fita métrica deve 

ser flexível, mas não elástica e estreita (recomendado 0,7 cm). É preferível utilizar 

um mecanismo com mola de retração de forma que possa ser aplicada uma 

tensão constante durante as medidas. O examinador deve segurar o zero da fita 

na mão esquerda, exatamente abaixo ou acima da fita restante segurada pela 



mão direita. Ela deve ser acomodada ao redor da parte do corpo  sem apertar a 

pele ou comprimir o tecido adiposo subcutâneo. O posicionamento incorreto da 

fita métrica reduz a validade e a fidedignidade. A fita deve ser colocada 

perpendicularmente ao eixo longo do corpo e paralela ao chão (Tritschler,2003). 

     As regiões anatômicas utilizadas na tomada das várias medidas de 

circunferências para homens e mulheres, jovens e idosos, são descritas abaixo. 

 

Mulheres jovens Mulheres idosas Homens jovens Homens idosos 

1.abdome 1.abdome 1.braço direito 1.nádegas 

2.coxa direita 2.coxa direita 2.abdome 2.abdome 

3.antebraço direito 3.panturrilha direita 3.antebraço 3.antebraço direito 

(Katch & McArdle ,1984) 

 

Em geral, tomam-se três medidas de cada região e utiliza-se a 

mediana dos valores encontrados como o valor final da circunferência (Katch & 

McArdle, 1984). 

A gordura percentual pode ser calculada diretamente mediante o uso 

de três constantes e um fator de correção que varia segundo a idade. Os valores 

correspondentes para cada constante são substituídos na fórmula, obtida após 

serem executadas duas adições e duas subtrações (Katch & McArdle, 1984). 

 

 

 

 

 

 



3.2.4 - Bioimpedância Elétrica  

 

3.2.4.1 - Generalidades 

Três características fundamentais podem descrever as propriedades 

elétricas dos organismos vivos: voltagem, corrente e impedância (Valhalla 

Sientific, 1992). O mensuramento da voltagem nos organismos vivos tem sido 

proveitoso nos trabalhos que estudam as propriedades dos nervos e das células 

musculares. A medida do fluxo da corrente nos tecidos vivos é um procedimento 

comum nos sistemas biológicos. Sua aplicação continua sendo um instrumento de 

pesquisa no aspecto clínico onde sua atuação é importante (Nyboer,1970). 

A Impedância Bioelétrica ou Bioimpedância (BIA), mostra em estudo de 

Nyboer (1970), que seus resultados indicam  grande valor no seu potencial 

clínico. Sua aplicação inclui o mensuramento do fluxo sanguíneo regional e do 

rendimento cardíaco. A aplicação da BIA avançou rapidamente, e é usada no 

campo da pletismografia, pneumografia e no diagnóstico de insuficiência arterial 

(Nyboer,1970; Valhalla Sientific,1992). 

Antes das publicações de Nyboer na década de 40, poucos estudos 

tentaram relacionar a afinidade da BIA com o conteúdo de água corporal e/ou 

algumas variáveis fisiológicas tais como fluxo sanguíneo, freqüência  metabólica 

basal e funções hormonais. Contudo, esses resultados são limitados quando 

usados como referência atualmente, pois o tamanho da amostra, bem como sua 

origem (os estudos foram realizados com amostras de humanos e animais), o tipo 

e a tecnologia dos equipamentos empregados naquela época deixam algumas 

dúvidas quanto a sua confiabilidade (Chumlea, 1990; Chumlea, 1994). 

Segundo Chumlea et al. (1990), no final da década de 50, um medidor 

portátil de Bioimpedância (BIA), de fácil operação e com razoável confiabilidade, 

foi desenvolvido por Nyboer em 1959, podendo ser utilizado potencialmente em 

largas  escalas da composição corporal. 

No entanto foi Thomasset (1962) quem estabeleceu os princípios 

básicos da BIA. Por esse método, a corrente elétrica passa através do corpo do 



indivíduo e a impedância, ou a resistência de fluxo de corrente é medido pelo 

analisador. 

Hoffer et al. (1969) relacionou a afinidade entre a impedância e o total 

de água corporal, concluindo que a estatura ao quadrado dividido pela 

impedância foi o melhor preditor da água corporal total (r = 92). Tal estudo marcou 

a possibilidade de utilizarmos o método de BIA como um instrumento para se 

determinar e avaliar a composição corporal em humanos. 

A utilização da BIA tem sido melhorada e refinada, ajudando no 

diagnóstico clínico em vários segmentos, incluindo a cardiologia, neurologia, 

pneumologia e pediatria. O método tem sido muito utilizado também em clínicas e 

academias para avaliar a composição corporal (Baumgartner et al. 1990). 

 

3.2.4.2 - Princípios da Técnica da BIA 

 

Os organismos vivos contêm fluidos intra e extra celulares que agem 

como condutores elétricos e de membranas celulares que atuam como 

condensadores elétricos. O método da BIA baseia-se na condução de uma 

corrente elétrica no organismo, no princípio de que uma resistência a uma 

corrente elétrica está inversamente relacionada à distribuição da água corporal 

total e dos eletrólitos (Lukaski, 1985). 

Para Hoffer et  al. (1969) a hipótese de que a medida da BIA pode ser 

usada a massa corporal livre de gordura, está fundamentada no princípio de que 

a impedância de um sistema geométrico está relacionada ao comprimento do 

condutor e a sua configuração, à sua área de corte transversal e à freqüência de 

sinal. Nesse caso, usando um sinal de freqüência constante em um condutor, a 

impedância ao fluxo da corrente elétrica pode ser relatado pelo volume do 

condutor, ou seja: 

 

 



Z = p L / A (equação 1) ; 

Onde Z é expresso em ohms, p é a resistividade do volume corporal 

(ohms-cm), L é o comprimento do condutor em (cm) e A é a área transversal do 

condutor (cm²) . Assim, a impedância de um sistema está diretamente relacionada 

ao comprimento do condutor (L) e inversamente relacionada com a sua área 

transversal (A) (Lukaski et al. 1996; Heyward,1996). 

De acordo com Van Loan (1990) e Kushner (1992), utilizando um 

artifício matemático, poderíamos multiplicar a equação 1 por L na medida em que 

este L seja o mesmo tanto do numerador , quanto do denominador.                      

Assim teremos: 

Z = pL² / AL (equação 2) ; 

Se A é a área do condutor e L é o comprimento do condutor, então: 

AL é igual ao volume do condutor – V. Substituindo AL por V na 

equação 2 teremos: 

Z = pL² / V (equação 3). 

Lukaski et al. (1995) citam que essa equação foi proposta por Nyboer 

em 1943. Esse autor foi quem primeiro demonstrou que em um volume biológico 

(neste caso o corpo humano) a determinação da passagem de uma corrente 

elétrica está inversamente relacionada com a impedância (Z), a resistência (R) e a  

reatância (Rc), ou seja, Z é igual a raiz quadrada de R² + Rc² . Assim, pode-se 

dizer que a impedância é composta por dois vetores: a resistência e a reatância, 

matematicamente são expressa pela seguinte equação.   

(Z = √ R² + Rc²)     

A resistência é a posição do fluxo de uma corrente elétrica através do 

corpo (Kushner, 1992) e está diretamente relacionada com os níveis de 

hidratação  dos meios intra e extra celular (Baumgartner et al. 1990; Chumlea & 

Guo, 1994). Ainda pode ser traduzida pela expressão:  

 



       1  

RESISTÊNCIA = _______________________   

                              1/Rm + 1/Rg  +1/Ro 

Onde, Rm = resistência do tecido muscular; 

           Rg = resistência do tecido gorduroso e 

           Ro = resistência do tecido ósseo. 

 

Como no corpo humano, o tecido muscular contém muito mais água e 

eletrólitos em relação ao tecido gorduroso e ósseo, e os valores de Rg e Ro são 

altos por circunstâncias da alta resistência do tecido adiposo e ósseo, fica 

assumido que 1/Rg e 1/Ro são praticamente zero. Assim a medida da resistência 

é aproximadamente equivalente à do tecido muscular (Chumlea, 1994). 

A reatância também chamada de resistência capacitiva, é conceituada 

como a medida de oposição ao fluxo de uma corrente através do corpo devido a 

capacitância (Kushner, 1992). Os capacitadores são dispositivos usados para 

armazenar cargas elétricas por um curto momento de tempo (Baumgartner,1996). 

Nos seres humanos, as células das membranas são constituídas por duas 

camadas de proteínas e fosfolipídios (material bom condutor), separadas por uma 

camada de lipídeo não condutivo (Kushner,1992). Dessa forma, a membrana 

celular atua como se fosse um capacitador, oferecendo uma certa reatância à 

corrente elétrica (capacitância). 

Em se tratando da determinação  da resistência e da reatância no 

estudo da composição corporal quando aplicados em humanos, tanto a R como a 

Rc são dependentes do sinal de freqüência da corrente elétrica (Kushner,1992). 

Nesse particular, a literatura especializada sobre a BIA mostra que o valor da R é 

muito maior do que da Rc . No entanto, essa suposição só é verdadeira quando a 

freqüência da corrente elétrica  é baixa e constante,isto é, 50 kHz (Heyward & 

Stolarczyk,1996). 



Por essa razão, a R e a  Z são muitas vezes usadas como sinônimo, 

porque o valor da Rc é muito pequeno quando relacionado com a  Z (< 

4%).Contudo em certos contextos, o papel da Rc e, consequentemente, a 

distinção da Z e da R é muito importante (Baumgartner,1990). 

 

 

3.2.5 - Estudos na área da composição corporal 

 

Alguns estudos objetivaram analisar os componentes da composição 

corporal obtidas através da pesagem hidrostática e identificar possíveis diferenças 

e entre outras técnicas, como dobras cutâneas, impedância bioelétrica e 

perimetria. 

Petroski (1995), desenvolveu e validou equações generalizadas para a 

estimativa da densidade corporal em mulheres e homens, usando diversas 

medidas antropométricas e peso hidrostático, concluindo que as equações 

desenvolvidas são válidas para as estimativas da densidade  no grupo estudado. 

Carvalho (1998), estudou diferenças nos valores da composição 

corporal obtido pelos métodos da pesagem hidrostática e impedância bioelétrica 

em homens e mulheres; Guimarães(1996), propôs comparar dados da 

composição corporal obtidos pela pesagem hidrostática, impedância bioelétrica e 

dobras cutâneas; Petroski (1995) e Guedes (1985) que desenvolveram e 

validaram equações generalizadas usando medidas antropométricas e 

densitometria . 

Estudos como o de Carvalho (1998), objetivou revisar os princípios e 

conceitos biofísicos relacionados a avaliação da Impedäncia Bioelétrica, bem 

como desenvolver e validar equações para avaliação da massa corporal magra. 

Para tanto, foram avaliados 124 sujeitos com idade entre 18 e 30 anos, 

submetidos a protocolos de avaliação por impedância bioelétrica, pesagem 

hidrostática, estatura e massa corporal, permitindo concluir que as equações 

desenvolvidas para estimativa da MCM para os universitários que estejam dentro 



dos limites dos valores das variáveis analisadas, haja vista , as mesmas terem 

sido validadas fornecendo altos e significativos valores de correlação múltipla . 

Nos homens, as correlações entre a MCM determinada pela pesagem hidrostática 

e estimada pela BIA ficaram entre 0,92 e 0,95 e para as mulheres, as correlações 

variaram de 0,90 e 0,91. 

Com o objetivo de comparar as variáveis da composição corporal 

Guimarães (1996) avaliaram 18 militares do gênero masculino que foram 

submetidos aos testes de pesagem hidrostática, dobras cutâneas e impedância 

bioelétrica,concluíram que os dados da composição corporal quando 

determinados pela BIA, apresentam diferenças significativas (p<0,05) quando 

comparados com os da PH. Quanto às técnicas antropométricas, não foram 

evidenciadas diferenças significativas quando comparadas coma técnica de PH.   

Em outro estudo, Souza et al. (1996) utilizando uma amostra de 18 

militares, compararam as variáveis da composição corporal pelos métodos da 

pesagem hidrostática (PH), Bioimpedancia (BIA) e antropometria. Através da 

analise dos resultados, os autores evidenciaram que a técnica da BIA diferiu 

significativamente (p < 0,001) da PH tendo apresentado uma correlação 

significativa (r =0.83). Entretanto, quando a técnica antropométrica foi comparada 

com a técnica da PH , os autores não observaram diferenças significativas. 

Rodrigues–Ãnez (1999), desenvolveu e validou equações para a 

estimativa da densidade corporal de 64 soldados e cabos do exercito brasileiro, 

com idades entre 18 e 22 anos. Mensuraram-se dobras cutâneas, perímetros, 

massa corporal, estatura e peso hidrostático. O autor pode concluir que as 

equações desenvolvidas são validas para estimativa da densidade do grupo 

estudado. 

Com o objetivo de investigar o percentual de gordura corporal fornecido 

pela BIA, Kaminsk & Whaley (1993) avaliou 15 homens jovens ativos em um 

período de 15 dias. Nesse estudo, além da BIA, foram realizadas as medidas de 

dobras cutâneas (DC) e pesagem hidrostática (PH). Após análise dos resultados, 

os valores médios entre a BIA e a PH foram similares (11.8 ±  3.2 e 11.0  ± 7.2, 

respectivamente). Ficou evidenciado que existiram diferenças nas médias entre a 



BIA e DC , apesar da correlação entre as técnicas serem elevadas e significativas 

(r = 0.90 e 0.95, respectivamente).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA 

 

4.1 - Procedimentos gerais para coleta de dados 

Para a realização deste estudo, foram utilizadas as instalações do 

CENESP - UPE – Universidade de Pernambuco, bem como os equipamentos 

necessários para a coleta dos dados. 

Foi elaborada uma ficha para registro de dados antropométricos 

(dobras cutâneas e perimetria) e informações obtidas do analisador de 

impedância bioelétrica e, uma ficha para dados referente à pesagem hidrostática 

(Anexo 1). 

Uma ficha com instruções importantes para a realização dos testes foi 

elaborada e entregue a cada voluntário (Anexo 2). 

A coleta de dados foi realizada sempre pelo mesmo avaliador, 

obedecendo à seqüência: anamnese, volume residual pulmonar, medidas 

antropométricas, análise de impedância bioelétrica e pesagem hidrostática. 

 

4.2 – Amostra 
CRITÉRIO DE INCLUSÃO DA AMOSTRA 

1. A população deste estudo foi composta por 50 indivíduos do gênero  

masculino, na faixa etária compreendida entre 18 e 31, universitários e 

militares oriundos da Universidade de Pernambuco e Corpo de Bombeiros 

de Pernambuco respectivamente. 

2. Fizeram parte da amostra apenas indivíduos saudáveis, adaptados ao 

meio líquido, praticantes ou não de programas de treinamento ou 

exercícios físicos orientados. 

3. Os mesmos foram convidados através de cartazes a participarem da 

pesquisa. 

 



CRITÉRIO DE EXCLUSÃO DA AMOSTRA 

Os indivíduos que  não apresentavam as condições abaixo, não puderam ser 

utilizados na amostra, devido à possibilidade de alterações significativas nos 

testes: 

1. taxa de hidratação corporal entre 69% e 74% para o teste de Impedância 

Bioelétrica; 

2. não foram capazes de realizar a máxima expiração do ar enquanto 

estiveram submersos no momento da pesagem hidrostática; 

3. não se encontravam em jejum alimentar de quatro horas; 

4. não eram do gênero masculino, tendo em vista o difícil controle dos 

sintomas e sinais do ciclo menstrual que poderiam alterar os resultados 

dos testes. 

     Todos os procedimentos foram realizados no Centro de Excelência 

Esportiva (CENESP), localizado na Escola Superior de Educação Física da 

Universidade de Pernambuco. 

Cada voluntário foi submetido a quatro técnicas de avaliação da 

composição corporal, realizadas num único dia. 

Todos os participantes deram sua autorização por escrito (anexo3) de 

acordo com as normas éticas exigidas pela resolução nº 1961/ outubro de 1996, 

Conselho Nacional de Saúde (Aguiar 1998). 

O protocolo de estudo (nº 073/2002-CEP/CCS) foi aprovado pelo 

comitê de ética de pesquisa em humanos da Universidade de Federal de 

Pernambuco, de acordo com a resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, em 02 de outubro, liberando para o início da coleta de dados. 

 



 

4.3 - Estatura (EST) 

Para a medida da estatura, foi utilizados um 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, será registrada a medida da estatura 

que compreende a distância entre a planta dos pés e ponto mais alto da cabeça 

estando o avaliado em expiração máxima (Gordon et al. 1988). 

 

4.4 - Peso Corporal (PC) 

O peso corporal foi mensurado através de uma balança, marca Filizola, 

com precisão de 100 gramas (g). Para determinação do peso corporal, o avaliado 

posicionado em pé, no centro da plataforma da balança, com os braços ao longo 

do corpo, evitando não se movimentar, vestindo roupa de banho, a fim de que se 

pudesse obter a medida mais precisa (Gordon et al. 1988). 

 

4.5 - Volume Residual Pulmonar (VR) 

Foi estimado a partir da capacidade vital, através da técnica de 

espirometria, onde foi utilizado Espirômetro de “Barns” com capacidade de 5,5 

litros e divisões de 100 ml. Foram realizadas três medidas através da capacidade 

pulmonar (expiração máxima forçada), utilizando-se a maior delas para cálculo do 

volume residual, cujo valor foi calculado multiplicando a capacidade vital por uma 

constante igual a 0,24 para homens e 0,28 para mulheres (Wilmore,1969). 

O valor do volume residual foi utilizado para cálculo da densidade 

corporal na técnica de pesagem hidrostática.  

 

 



4.6 - Determinação da Densidade da Água (DA) 

Foi utilizado um densímetro com capacidade de 0,700 a 1,000 g/ml, 

com precisão de 0,003 g/ml, para a determinação da densidade da água. 

 

4.7 - Pesagem Hidrostática (PH) 

Um tanque próprio em fibra de vidro com reforço de madeira,foi 

desenvolvido para a realização da pesagem hidrostática.O equipamento consta 

de uma caixa retangular de 2,00 x 1,50 m, com 1,50 m de altura (figura 1). 

Optou-se pelo sistema de pesagem hidrostática microcontrolado 

(SPHµCel) desenvolvido por Magno (2003), que possibilitou automatizar o 

processo de PH, dando como resultado um valor que não depende da decisão do 

avaliador, uma vez que, no caso da dinamometria, onde é utilizada balança 

tradicional, o observador está passível de cometer erros grosseiros de medida 

(figura 2). Quando o avaliador entender que está no momento ótimo de 

medição,ou seja, quando o avaliando submerso em água já estiver expelido o ar 

dos pulmões por meio de uma expiração forçada, o avaliador  aciona a tecla 

gravar do sistema. Este sistema realiza as medidas de massa tomando como 

base à média aritmética das 8 medidas nos 3 últimos segundos que antecedem o 

momento ótimo de medição da massa submersa. O sistema de PH com célula de 

carga registra as medidas, podendo armazenar até 99 medidas, e o mesmo 

possui uma saída serial que  pode se comunicar, diretamente com o computador, 

para armazenamento dos dados e transferência destes dados para o software de 

PH para a realização dos cálculos da DC, do % G, da MG e da MM.  

A célula de carga modelo SV 20 da “Alfa Instrumentos” foi fixada por 

uma corrente de ferro, a uma barra de ferro em “u” com 1,50 m de largura e 1 m 

de altura, suspensa a 1,50m  de altura e apoiadas em lados opostos da caixa. 

À célula de carga, foi fixado um trapézio tubular de formato “U”     

(figura 3) , em PVC, cano de 50 mm com dimensões de 50 x 100x 50 cm. O 

trapézio (figura 4) serviu de apoio aos indivíduos no momento da pesagem 

submersa. 



O peso submerso foi mensurado na posição grupada, seguindo a 

descrição de Petroski (1992).O indivíduo posicionou-se com os braços cruzados e 

elevados à frente, formando um ângulo de ± 90° em relação ao tronco, tocando a 

mão direita no antebraço esquerdo, próximo ao cotovelo e vice-versa. Em 

seguida, submergiu o corpo até ficar suspenso no trapézio pelos braços,apoiando 

lentamente o peso do corpo, seguido da elevação dos joelhos em direção ao 

peito, quando então as mãos seguraram os joelhos,assumindo a posição 

grupada. Esta posição assumida pelo corpo é conhecida em natação como 

posição de medusa, realizada como exercício educativo para adaptação ao meio 

líquido. 

O registro da pesagem foi efetuado após o máximo esforço expiratório 

,estando o sujeito totalmente submerso.A respiração foi mantida bloqueada por 

aproximadamente 5 a 10 segundos, quando a leitura da pesagem foi, então, 

registrada. Após cada tentativa, aguardou-se o restabelecimento da respiração, 

tendo sido o mesmo procedimento repetido por 7 a 10 vezes. Os indivíduos foram 

incentivados a realizarem expirações máxima no momento da mensuração. A 

médias das últimas três leituras foram utilizadas como valor da pesagem 

hidrostática.Quando os valores das últimas três pesagens divergiram em mais de 

100g, tentativas adicionais foram realizadas.  

Após obtenção do peso submerso, calculou-se a densidade corporal, o 

percentual de gordura, massa de gordura e massa corporal magra.  

A técnica de pesagem seguiu  as recomendações de Heyward (1991). 

Os indivíduos foram convidados a esvaziarem a bexiga e o intestino antes que as 

mensurações fossem realizadas.Todas as medidas foram realizadas com os 

indivíduos trajando roupa de banho (sunga), tendo sido negligenciado o peso da 

mesma. 

 

 

 



                               

                          FIGURA 1- Tanque de PH 

 

                

FIGURA 2 – Sistema de PH microcontrolado composto por célula de carga e 

Hardware 

 

 



 

 

         

        FIGURA 3 - Célula de carga acoplada ao trapézio 

 

 

                            

                          FIGURA 4 – Trapézio para apoio na submersão. 

 



4.8 - Dobras Cutâneas (DC) 

 

A mensuração das nove dobras cutâneas seguiu os procedimentos de 

Heyward (1996). Foi utilizado um adipômetro LANGE, com escala de 0,1 cm e 

pressão constante em todas as aberturas de 10 g/m², fabricado por Cambridge 

Scientfic Industries, Inc. Cambridge, Maryland, USA. As medidas foram realizadas 

no lado direito do corpo dos indivíduos e repetidas três vezes sucessivas em cada 

local (França,1984). Foi utilizada a média dos valores ou os dois valores 

coincidentes.  

No que se refere à técnica de medida, o tecido celular subcutâneo foi 

definido do tecido muscular através do polegar e do indicador da mão esquerda. 

Ao medir as dobras cutâneas, estas foram seguradas com firmeza entre o polegar 

e o indicador; o compasso foi colocado de tal forma que ficou em situação 

perpendicular à prega distando aproximadamente 1 cm do polegar e do indicador. 

Então, enquanto se manteve a prega cutânea segura, liberou-se a pressão 

máxima do compasso, de modo que a tensão máxima foi exercida sobre a prega 

cutânea.  Segurou-se a prega cutânea com o coxim das pontas do indicador e do 

polegar. O marcador foi lido até 0,5 mm mais próximo (compasso Lange), 

aproximadamente 1 a 2 segundos após ter-se liberado o compasso para imprimir 

a compressão máxima. 

Segue-se uma discrição dos pontos anatômicos e das medidas das 

dobras cutâneas, segundo Heyward,1996. 

 Bíceps(BI) – determinada no sentido do eixo longitudinal do braço, 

na sua face anterior, no ponto de maior circunferência aparente do 

ventre muscular do bíceps. 

 Tríceps(TR) – determinada paralelamente ao eixo longitudinal do 

braço, na face posterior, sendo seu ponto exato de reparo à 

distância média entre a borda súpero-lateral do acrômio e o 

olecrano. 

 Subescapular(SE) – obtida obliquamente ao eixo longitudinal, 

seguindo a orientação dos arcos costais, sendo localizada a dois 

centímetros abaixo do ângulo inferior da escápula. 



 Suprailíaca(SI) – Aferida no sentido oblíquo, a dois centímetros 

acima da crista – ilíaca antero-posterior, na altura da linha axilar 

anterior, com ajuda do avaliado, que deve afastar levemente o braço 

para trás. 

 Axilar-média (AM) – localizada a partir do ponto de inter secção da 

linha axilar média com uma linha imaginária horizontal, que passaria 

pelo apêndice xifóide. O avaliado deverá deslocar o braço direito 

para trás facilitando o manuseio do compasso. 

 Abdominal (AB) – determinada paralelamente ao eixo longitudinal do 

corpo, aproximadamente a dois centímetros à direita da borda lateral 

da cicatriz umbilical. 

 Coxa medial (CX) – determinada paralelamente ao eixo longitudinal 

da perna, sobre o músculo do reto femural, a 2/3 da distância do 

ligamento inguinal e o bordo superior da rótula. 

 Panturrilha medial (PM) – com o avaliado sentado, joelho em 90º de 

flexão, tornozelo em posição anatômica e o pé sem apoio, é 

determinado o valor da espessura da dobra cutânea localizada na 

panturrilha medical. Toma se a dobra no sentido paralelo ao eixo 

longitudinal do corpo, na altura de maior circunferência da perna, 

destacando-se com o polegar apoiado no bordo medical da tíbia. 

 

As medidas das dobras cutâneas foram aplicadas em equações de 

densidade corporal .Em seguida, o resultado da densidade corporal foi utilizado 

na equação de Siri (1961) para cálculo do percentual de gordura. Neste estudo ,a 

densidade corporal foi calculada pelas equações de Guedes (1985) e Petroski 

(1995), uma do tipo específica, outra do tipo generalizada, respectivamente: 

 

Guedes(1985)►D = 1,17136 – 0,06706 log (TRI+SI+AB) 

 

Petroski(1995) ►D = 1,104917 – 0,00099061(∑X13) + 0,00000327(∑X13)²- 

0,00041761 (Idade/anos). 



4.9 - Impedância Bioelétrica (BIA) 

 

Foi determinada através da técnica de quatro eletrodos com freqüência 

fixa, em aparelho BIODYNAMICS Modelo 310, de acordo com os procedimentos 

determinados pelo fabricante. 

A técnica de BIA requer a colocação precisa de quatro eletrodos em 

locais bem definidos. O avaliado se posicionou deitado, em decúbito dorsal, numa 

posição confortável e relaxado, descalço, trajando roupas leves, sem qualquer 

objeto de metal fixado ao seu corpo. 

Os eletrodos foram colocados nos seguintes pontos anatômicos, 

conforme a padronização sugerida por Lukaski et al (1996); Heyward (1996): 

Pé direito – O eletrodo distal na base do dedo médio da falange de 

metatarso, na face dorsal entre a articulação do dedo médio e a articulação do 

tornozelo, e o eletrodo proximal na linha de articulação do tornozelo, entre os 

maléolos medial e lateral. 

Mão direita – o eletrodo distal na base do dedo médio da falange do 

metacarpo, na face dorsal entre a articulação do dedo médio e a articulação da 

mão, e o eletrodo proximal na linha da articulação do punho, coincidindo com o 

processo estilóide 

Após o comando emitido pelo equipamento, uma corrente de baixo 

estímulo, indolor de intensidade de 800 MA (Micro ampéres) a uma freqüência 

fixa de 50KHz (kilohertz) é induzida passando do eletrodo fonte para o eletrodo de 

captação. A queda de voltagem percebida por este último eletrodo é registrada 

segundo o valor Ohm (Ω) mais próximo. 

O próprio analisador disponibiliza os valores de %G, MG, MCM, nível 

de hidratação corporal. 



4.10 - Perimetria 

Para as medidas de circunferências é empregada fita antropométrica 

flexível que permita aplicar pressão constante sobre a superfície da pele, porém 

sem pressioná-la, durante toda medição. 

Neste estudo foram mensuradas três circunferências corporais. Para 

tal, foi utilizada uma fita métrica GRAFCO, com precisão de 0,1 cm, estando o 

avaliador segurando a fita firmemente sobre o ponto de reparo sem comprimir os 

tecidos moles. As medidas dos perímetros foram realizadas seguindo os 

procedimentos de Callaway et al (1988). As medidas foram repetidas três vezes 

em cada local, considerando a média como valor da medida ou dois valores 

coincidentes. Foram mensuradas as seguintes circunferências corporais para a 

realização desse estudo: braço, antebraço, abdome (de acordo com o proposto 

por Katch & McArdle,1984). 

Circunferência do Antebraço (CAT) - Para a mensuração da 

circunferência do antebraço, o indivíduo ficou em posição ortostática, com o braço 

direito estendido e elevado lateralmente ao corpo. A fita métrica foi colocada em 

volta do antebraço, na parte proximal, onde a maior circunferência deveria ser 

encontrada. 

Circunferência do Braço (CBR)- Em posição ortostática, a medida foi 

efetuada no ponto médio entre a projeção lateral do processo acromial da 

escápula e a margem inferior da ulna, por uma fita métrica, estando o braço 

estendido e elevado lateralmente ao corpo.O ponto médio foi marcado na parte 

lateral do braço, ponto onde foi posicionada a fita. 

Circunferência do Abdômen (CAB) - O indivíduo ficou de pé, com o 

abdômen relaxado, os braços descontraídos ao lado do corpo. O avaliador 

colocou-se à frente do sujeito, colocando a fita métrica horizontalmente em volta 

do abdômen, uma polegada acima da cicatriz umbilical. 

A gordura percentual foi calculada diretamente através do uso de três 

constantes e um fator de correção que varia segundo a idade. Os valores 

correspondentes para cada constante (Katch & McArdle,1984) são substituídos na 

fórmula, obtida após serem executadas duas adições e duas subtrações : 



% G = Constante A + Constante B – Constante C – 10,2. 

(Para indivíduos treinados, o fator de correção da idade é de 14,2). 

 

 

 

 

4.11 - Análise Estatística 

 

Inicialmente, foi realizada a estatística descritiva seguida de uma 

análise univariada exploratória de cada componente com o objetivo de determinar 

a normalidade da distribuição dos dados para serem extraídos os OUTLIERS que 

poderiam existir na amostra. 

Para determinar as diferenças entre as médias do percentual de 

gordura, da massa corporal magra e da massa de gordura, obtidas a partir das 

técnicas de pesagem hidrostática, dobras cutâneas, bioimpedância e perimetria , 

foi empregado o teste “t” de Student. 

Para a determinação da correlação do percentual de gordura, da 

massa corporal magra e massa de gordura, da pesagem hidrostática com as 

demais técnicas, foi utilizado o coeficiente de correlação simples de Pearson. 

A análise de variância (Anova One Way) e o teste Post Hoc de Scheffé 

foram utilizados para verificar as diferenças. Todos os testes foram realizados a 

um nível de confiança mínimo de 95%.  

 

 

 

 



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados encontrados serão analisados dentro de três etapas, na 

primeira será considerada a estatística descritiva obtida dos dados coletados nas 

diferentes técnicas, em segundo lugar sob o ponto de vista da correlação entre as 

técnicas e por ultimo na avaliação das diferenças entre as médias.  

Os valores médios do percentual de gordura corporal, massa de 

gordura e massa corporal magra e os seus respectivos desvios padrões, bem 

como as correlações das técnicas três técnicas com a técnica de pesagem 

hidrostática,  estão representados na tabela e nos gráficos a seguir. 

 

 

TABELA-1 – Resultados médios de %G, MG e MM e respectivos desvios padrões  

obtidos nas diferentes técnicas 

 

TÉCNICA % 

GORDURA 

MASSA 

GORDA(KG) 

MASSA 

MAGRA(KG) 

PH 18,06 ± 6,09 12,99 ± 5,64 57,54 ± 6,89 

DC(Guedes) 15,62 ± 5,49 11,22 ± 5,19 59,42 ± 6,60 

DC(Petroski) 16,75 ± 5,80 12,25 ± 5,73 58,61 ± 6,00 

BIA 15,21 ± 5,60 10,93 ± 4,99 59,65 ± 7,41 

PER 14,81 ± 4,46 10,54 ± 4,55 59,94 ± 6,50 
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GRÁFICO 1 - Variações do percentual de Gordura (%) entre as técnicas 
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GRÁFICO 2 - Variações da Massa Gorda (kg) entre as técnicas 
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O 3 - Variações da Massa Magra (kg) entre as técnicas 

 

Os resultados da estatística descritiva demonstram uma alta 

variabilidade na população quando analisados os parâmetros de %G e MG, o que 

não observamos quando usamos como referência a MM, ou seja, os valores de 

desvio padrão das médias do %G e da MG das técnicas utilizadas são bastante 

elevados quando comparados os valores médios de %G e de MG. Em relação a 

MCM esses valores são considerados menor. Assim, para a estimativa do %G e 

da MG, há uma maior probabilidade de erro. Se utilizarmos os valores de MCM 

como parâmetro de estudo da composição corporal, conseqüentemente 

estaremos minimizando ainda mais os erros de estimativa e, desta forma obtendo 

um valor mais próximo da realidade devido a um baixo desvio padrão.  

Um paradigma encontrado na área da avaliação da composição 

corporal 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. No 

entanto, ao se buscar o aumento da MCM conseqüentemente há uma diminuição 

R 0,723 r 0,882 r 0,820

-+ 6,89 +- 6,90 +- 6,00 +- 7,41



nos valores de %G e MG, devido ao aumento do metabolismo basal (Trischelr, 

2003). 

Os valores médios, os valores de “t” e as correlações entre %G, MG e 

MCM, estão apresentados nas tabelas 2, 3 e 4. 

 

TABELA 2 - Correlação do % G obtido nas diferentes técnicas com a pesagem 

hidrostática 

 

TÉCNICA r p 

DC(PET.) 0,708* 0,001 

DC(GUEDES) 0,687* 0,001 

BIA 0,516 0,001 

PERIMETRIA 0,577 0,000 

* Maiores correlações  

 

 

TABELA 3- Correlação da MG obtido nas diferentes técnicas com a pesagem 

hidrostática 

 

TÉCNICA r p 

DC(PET) 0,830* 0,000 

DC(Guedes) 0,830* 0,000 

Bia 0,692 0,001 

PERIMETRIA 0,749 0,000 

*Maiores correlações 

 



 

 

 

TABELA 4 - Correlação da M M obtida nas diferentes técnicas com a pesagem 

hidrostática 

 

TÉCNICA r p 

DC(PET) 0,882* 0,000 

DC (Guedes) 0,723 0,001 

Bia 0,820 0,001 

PERIMETRIA 0,830* 0,000 

*Maiores correlações 

 

Evidenciamos uma boa correlação entre as técnicas sendo observado 

um alto nível de significância quando comparados os valores %G, MCM e MG 

entre todas as técnicas, destacando  as dobras cutâneas (Petrosky) e perimetria. 

Onde ocorreram as maiores correlações (r= 0,78, r= 0,88 e r= 0,83 para %G, 

MCM e MG respectivamente) foram  nas técnicas de dobras cutâneas (Petrosky) 

para todos os indicativos da composição corporal e, na técnica de dobras 

cutâneas (Guedes), as correlações foram maiores apenas para os indicativos de 

MCM(r=0,7) e MG(r=0,8). Nas técnicas de BIA e Perimetria, altas correlações 

foram observadas no indicativo da MCM (r=0,82 e r=0,83 respectivamente). 

Stout et al (1994) encontraram valores correlacionais (r=0,90) mais 

altos na estimativa do %G pela antropometria, do que os achados para a mesma 

técnica neste estudo. 

Carvalho (1998), caracterizando valores da composição corporal 

obtidos pelos métodos de PH e BIA, encontrou valores médios de %G, MCM e 



MG na técnica de BIA do que o encontrado no presente estudo. Encontrou 

também valores correlacionais mais altos para os indicadores da composição 

corporal (r=0,76; r=0,88 e r=0,94 para %G, MG e MCM respectivamente). 

  Todos os indicativos da composição obtidos a partir técnica de DC 

(Petroski), apresentaram melhor correlação e significância quando comparou-se 

os mesmos valores com da técnica de PH. Isto permite sugerir a utilização da 

técnica de DC (Petroski) para determinação da composição corporal neste tipo de 

amostra, como melhor opção entre as técnicas duplamente indiretas.    

Pelos testes de Anova e Post Hoc-Scheffé, que compara multiplamente 

todas as técnicas, os dados mostram que apenas encontramos diferença média 

significativa no valor do %G para a técnica de Perimetria quando comparada com 

a técnica de Pesagem Hidrostática (Tabela 5). As demais técnicas quando 

comparadas com a técnica padrão, apresentaram médias que não diferem 

significativamente nos valores de % G, MCM e MG. 

Na técnica de perimetria, utilizou-se o protocolo de McArdle (1992) 

para cálculo do %G, MCM e MG , recomendado para indivíduos na faixa etária de 

18 a 27 anos. Nosso estudo contemplou uma faixa etária de 18 a 30 anos, o que 

poderia explicar a diferença significativa encontrada entre esta técnica e a 

pesagem hidrostática. 

 

TABELA 5 - Análise das diferenças das médias do % G 

TÉCNICA % GORDURA 

PH 18,06 ± 6,09 

DC(Guedes) 15,62 ± 5,49 

DC(Petroski) 16,75 ± 5,80 

BIA 15,21 ± 5,60 

PER 14,81 ± 4,46 * 

* Diferenças significativas (p< 0,05) 



Nos valores de MG e MM não se identificou diferenças médias 

significativas em nenhuma das técnicas quando comparadas com a pesagem 

hidrostática (Tabelas 6 e 7). 

 

TABELA 6 - Análise das diferenças das médias da Massa Gorda 

 

TÉCNICA MG 

PH 12,99± 5,64 

DC(Guedes) 11,22±5,19 

DC(Petroski) 12,25±5,73 

BIA 10,93±4,99 

PER 10,54±4,55 

* Diferenças significativas (p< 0,05) 

 

TABELA 7 - Análise das diferenças das médias da Massa Magra 

TÉCNICA                               MM 

PH 57,54± 6,89 

DC(Guedes) 59,42±6,60 

DC(Petroski) 58,61±6,0 

BIA 59,65±7,41 

PER 59,94±6,50 

* Diferenças significativas (p< 0,05 ) 

Uma técnica que vem ganhando destaque na determinação da 

composição corporal, a impedância bioelétrica, passível de questionamentos a 

respeito de sua confiabilidade, não apresentou diferença média significativa 

quando comparada com a PH. O nível de hidratação corporal do indivíduo que 

representa o principal fator de interferência da técnica foi cuidadosamente 

controlado e, juntamente com a correta utilização do aparelho pode nos garantir a 

fidedignidade dos resultados.   



É importante ainda discutir que o primeiro passo para identificar 

alterações nos componentes corporais é avaliar a composição corporal 

objetivamente. Estudos que contribuam para essa objetividade são de grande 

importância porque identificam que técnicas são mais indicadas para serem 

utilizadas em determinadas populações e até onde podem ser confiáveis, 

permitindo assim analisar mais fidedignamente os componentes da composição 

corporal. 

Por intermédio da analise em cada um desses componentes, é que se 

torna possível observar as alterações produzidas pelos programas de orientação 

nutricional e/ou de exercícios físicos, oferecendo valiosas informações quanto a 

sua eficiência ou, possivelmente indicando reformulações aos seus princípios.   

 

 

 

 

 



6. CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados encontrados, podemos concluir: 

1) Não há diferença significativa entre as três técnicas duplamente indiretas 

em relação as variáveis da composição corporal (%G, MG e MCM). 

2) Quando comparada a pesagem hidrostática, a técnica de perimetria 

apresenta diferenças significativas apenas em relação ao %G. 

3) Para aplicações na prática diária, as quatro técnicas podem ser aplicadas, 

porém a técnica de dobras cutâneas (Petroski), apresentou os melhores 

valores de correlação com a pesagem hidrostática. 

4)  Existe uma grande variabilidade nas determinações do percentual de 

gordura e da massa gorda, sendo mais adequado a comparação das 

técnicas através da massa magra, existindo um maior grau de liberdade 

nos valores obtidos.  

5) Há uma necessidade de mudança de parâmetro para análise da 

composição corporal. Pois quando enfocamos apenas o percentual de 

gordura e a massa gorda, assume-se o modelo de redução de peso e não 

o da troca de proporções entre massa gorda e massa magra, quando na 

realidade podemos aumentar a massa magra como forma de reduzir a 

proporção corporal. 
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8. A N E X O S 
 



ANEXO 1 
FICHAS DE COLETA DE DADOS 

 
ANTROPOMETRIA 

 
Data da Avaliação     ___/___/___              Avaliador ____________________ 
 
Nome _________________________________________  Código _________ 
 
Massa corporal _________Kg                        Data de nascimento ___/___/___ 
Estatura             _________cm                       Idade   _________  anos 
 
DOBRAS CUTÄNEAS 
 
     LOCAL           M1             M2             M3       MEDIA 
Tríceps     
Bíceps     
Subescapular     
Axilar O     
Suprailiaca     
Abdominal V     
Coxa Medial     
Panturrilha     
Peitoral     
 

CIRCUNFERËNCIAS 
 
               LOCAL            DIREITO             ESQUERDO 
Braço   
Antebraço   
Abdomen   
 
 
BIOIMPEDÂNCIA 
 
TBW  
% G  
MM  
MG  
 
PESAGEM HIDROSTÁTICA 
 
Data ___/___/___                                           Avaliador ___________________ 
Hora _______h 
Nome __________________________________________Código ___________ 
Data de nascimento ___/___/___ 
Idade  ________      anos 
Massa Corporal __________Kg 
Estatura             __________cm 
Volume Residual (VR) =   ____________/ _____________/_____________ 



Volume Residual a ser utilizado-__________ 
 
Temperatura da água ________º C 
Densidade da água     ________ 
Cinto de Mergulho       ________Kg 
 
Seqüência _____________  Nº Equivalente no sistema _________________ 
 
 

MEDIDAS 
    Tentativa            Dinamömetro   Célula de Carga Desprezar 
          1    
          2    
          3    
          4    
          5    
          6    
          7    
          8    
          9    
         10    
       Media     
 
 
OBSERVAÇÃO 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

INSTRUÇÕES PARA OS TESTES DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

1)Comparecer trajando sunga de banho. 

 

2)Manter seus padrões alimentar e de ingestão de líquidos. 

 

3)Evitar consumo de alimentos capazes de produzir quantidades excessivas de 

gases no trato gastrintestinal. 

 



4)Jejum de quatro horas que antecedem os testes. 

 

5)Evitar atividades físicas exaustivas nas últimas 24 horas que antecedem os 

testes. 

 

6)Urinar e evacuar antes do teste de pesagem hidrostática. 

 

7)Não fumar 3 horas antes dos testes. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa:.”ESTUDO COMPARATIVO DE QUATRO TÉCNICAS DE 

DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL”. 

 

1. OBJETIVO 

 
Analisar valores da composição corporal obtidos pelos métodos da 

pesagem hidrostática, impedância bioelétrica , dobras cutâneas e perimetrias em 

sujeitos do gênero masculino . 

 

2.JUSTIFICATIVA 

 
A necessidade de comparar os resultados obtidos por três métodos 

diferentes da avaliação da composição corporal com referenciais precisos, tendo 

em vista a utilização das técnicas estarem se tornando cada vez mais freqüente 

nas academias, clubes, escolas e clínicas. Pois, uma estimativa equívoca na 

determinação da composição corporal, traria prejuízos para o avaliador e para o 

avaliado. 

 

3. PROCEDIMENTOS 

 
Os voluntários serão convocados a partir de cartazes e a participarem da 

pesquisa, que consistirá em três tipos de avaliação da composição 

corporal,realizadas no CENESP(UPE): 

Impedância Bioelétrica: será determinada através da técnica de quatro 

eletrodos com freqüência fixa, em aparelho BYODINAMICS 310. A técnica requer 

que o indivíduo esteja deitado em decúbito dorsal e seja fixado quatro eletrodos 

em pontos anatômicos do pé direito e da mão direita. Após o comando obtido pelo 



equipamento, uma corrente de baixo estímulo e indolor é induzida passando pelos 

eletrodos e então, a queda de voltagem é registrada pelo aparelho. 

Dobras Cutâneas: Determinada a partir da leitura da prega cutânea por 

compasso LANGE. A prega cutânea é determinada definindo o tecido celular 

subcutâneo do tecido muscular, através do polegar e do indicador da mão 

esquerda. A prega é então segurada e o marcador deve ser lido. As pregas 

cutâneas serão determinadas nos seguintes pontos: bíceps, tríceps, 

subescapular, suprailíaca, axilar média, abdominal, coxa medial e panturrilha 

medial. 

Pesagem Hidrostática: A técnica será realizada num tanque próprio de 

pesagem hidrostática, instalado em uma piscina. Os indivíduos em traje de banho, 

sentar-se-ão na cadeira do tanque e a altura do assento será então ajustado para 

fazer com que o nível da água atinja o queixo do indivíduo. A pesagem se 

concretizará com a submersão voluntária do indivíduo inclinando o tronco à frente. 

 

4. RISCOS E BENEFÍCIOS 

 
Considerando a necessidade da realização da avaliação da composição 

corporal a partir de três métodos, os voluntários terão o benefício de obter 

informações importantes para sua saúde, acerca da sua quantidade de gordura 

corporal (percentuais de gordura, massa gorda, massa magra). Tais informações 

podem auxiliar na orientação de exercícios físicos e aconselhamento nutricional, 

seja para fins esportivos ou para fins de promoção de saúde. 

As técnicas de avaliação da composição corporal utilizadas não oferecem 

riscos. Apenas requer cooperação do voluntário, no sentido de estar disponível 

para repetir os procedimentos quantas vezes necessário. Para evitar que os 

mesmos sintam-se cansados, as avaliações serão realizadas com períodos de 

descanso. 

A passagem hidrostática por ser realizada em tanque próprio instalado 

em piscina, apresenta riscos comuns a qualquer atividade realizada no meio 

líquido, que serão minimizados, pois os voluntários são adaptados a esse meio e, 

toda técnica será desenvolvida com toda segurança necessária, inclusive a 

presença de professores de Educação Física no local. 

 

 



5. LIBERDADE DE RECUSA E CONSENTIMENTO 

 

O voluntário possui a liberdade de se recusar a participar da pesquisa, bem 

como de retirar o seu consentimento, em qualquer fase, sem sofrer qualquer tipo 

de penalidade ou prejuízo. 

 

6. INFORMAÇÕES 

 

O pesquisador assume o compromisso e a responsabilidade de: 

 Fornecer, quando solicitadas, todas as informações referentes à 

pesquisa e seu andamento, bem como sobre a metodologia 

empregada; 

 Tornar confidencial os nomes dos sujeitos da pesquisa. 

 

7. RESSARCIMENTO DE DESPESA E INDENIZAÇÃO 

 

Não haverá ressarcimento de despesas de qualquer natureza, bem, como 

indenização por qualquer motivo. 

 

8. MÉTODOS ALTERNATIVOS 

 
Não existem métodos alternativos para o desenvolvimento da presente 

pesquisa. 

9. GRUPO CONTROLE 

 
Na presente pesquisa não haverá grupo controle. 

10. CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 Eu ___________________________________________certifico 

que, tendo lido o documento acima exposto e, suficientemente esclarecido (a), 

estou plenamente de acordo em participar da pesquisa, permitindo que os dados 

 



obtidos sejam utilizados para fins de pesquisa. Estou ciente de que os resultados 

encontrados serão publicados para difusão do conhecimento científico e que 

minha identidade será preservada. 

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

Data: ___/___/_____ 

 

___________________________                     ____________________ 

Nome completo (letra de forma)                       Assinatura 

 

___________________________                     ____________________ 

              Nome da pessoa que obteve o consentimento Assinatura 

 

____________________________               ______________________ 

Nome do responsável pela pesquisa  Assinatura 

 

_____________________________              ______________________ 

            Testemunha                           Assinatura 

 

______________________________              ______________________ 

Testemunha      Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


