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Análise Estatística de Impedância da Pele. 

 

 

 

Resumo: 

 

Neste trabalho analisamos a distribuição estatística de bioimpedância de pele. 

Focamos o estudo sobre duas amostragens: a estatística da impedância de vários pontos 

na pele em um único indivíduo e a estatística de um lugar específico da pele em uma 

população. Os dados de impedância de pele foram obtidos da literatura (Pearson, 2007). 

A combinação dos resultados do teste de Shapiro-Wilk e do Teste de Assimetria 

confirmam que os dados em uma população são melhores modelados por uma 

distribuição não normal e assimétrica. Outrossim, os dados referentes à distribuição de 

impedância para um indivíduo parecem seguir a uma distribuição normal. Realizamos 

testes de ajustes de curva e a melhor distribuição encontrada para ajustar o conjunto dos 

dados de impedância de pele para uma população foi a log-normal. É interessante notar 

que este resultado está em sintonia com medidas de impedância corporal de humanos 

relatados na literatura de engenharia elétrica. Nossos resultados têm um impacto no 

planejamento estatístico e na modelagem de experimentos da impedância da pele, 

especialmente no tratamento de outliers neste conjunto de dados. Este resultado é 

importante não somente para a questão clássica da suposta baixa impedância dos pontos 

de acupuntura, mas, além disso, para o problema geral de medidas de biopotenciais 

sobre a pele usada em equipamentos do tipo Electrodermal Screen Tests. 
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Abstract: 

 

In this work we analyze the skin bioimpedance statistical distribution. We 

focus on the study of two distinct samples: the statistics of impedance of several points 

in the skin of a single individual and the statistics over a population (many individuals) 

but in a single skin point. The impedance data was obtained from the literature (Pearson, 

2007). Using the Shapiro-Wilk test and the assymmetry test we conclude that the 

impedance of a population is better described by an assymetric and non-normal 

distribution. On the other side, the data concerning the individual impedance seems to 

follow a normal distribution. We have performed a goodnes of fitting test and the better 

distribution to fit the data of a population is the log-normal distribution. It is interesting 

to note that our result for skin impedance is in simtony with body impedance from the 

literature of electrical engeneering. Our results have an impact over the statistical 

planning and modelling of skin impedance experiments. Special attention we should 

drive to the treatment of outliers in this kind of dataset. The results of this work are 

important in the general discussion of low impedance of points of acupuncture and also 

in the problem of skin biopotentials used in equipments like the Electrodermal Screen 

Tests.  
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Introdução: 

 

A acupuntura é hoje a mais respeitada representante terápica dentro do 

universo da assim chamada Medicina Complementar. Sabe-se que a validação científica 

da acupuntura pode ser classificada em duas categorias: uma delas é a Acupuntura 

Clínica, que é a parte da acupuntura que trata da sua utilização e eficácia no tratamento 

de doenças. A outra é a Pesquisa Básica em Acupuntura que é a categoria que procura 

explicar, cientificamente, como a acupuntura age no corpo humano levando a cura de 

determinadas patologias.  

Em relação ao estudo da Pesquisa Básica em Acupuntura, existe na literatura 

científica uma questão ainda controversa a respeito da baixa impedância elétrica dos 

pontos de acupuntura, conhecidos no meio como acupontos, quando comparados aos 

demais pontos próximos da pele (COLBERT et al, 2003; Lee et al, 2005; AHN et al, 

2007). 

Esta dissertação teve sua inspiração inicial no estudo da pesquisa básica em 

acupuntura, mais especificamente na questão da baixa impedância dos pontos de 

acupuntura quando comparados a pontos próximos da pele. Contudo, devido a 

problemas experimentais dos mais variados, acabamos por transformá-la em uma 

dissertação de viés teórico e estatístico. Porém, como os dados de onde obtivemos 

nossas medidas, bem como a motivação inicial do estudo estão relacionados à 

acupuntura, julgamos oportuno uma breve digressão nesta introdução sobre esta 

tradição milenar. 

A acupuntura como sabemos hoje, está inserida em uma cultura milenar, 

afirmamos isto com base em achados arqueológicos que datam da última Dinastia 

Shang (1.000 a.C). Tais achados incluem agulhas de Acupuntura e ossos, nos quais 

estavam gravadas discussões sobre patologia médica. Na Dinastia Han (206 a.C. a 220 

a.C.), as bases teóricas e práticas da Medicina Chinesa estavam estabelecidas, 

salientando-se os conceitos de Yin e Yang, dos Cinco Movimentos teoria dos Canais de 

Energia, vários métodos de inserção de agulha, farmacopéia e abordagem relativamente 

sofisticada de terapia (Ernst 2001; Mann F. 1994; Wen 2006).  

Em relação à Teoria dos Canais de Energia sabe-se que esta teve origem com a 

observação dos efeitos terapêuticos obtidos com a estimulação de certos pontos no 

corpo. Existe a suposição de que alguns pontos foram descobertos acidentalmente, 
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quando, por exemplo, uma pessoa foi inadvertidamente golpeada ou queimada e, em 

conseqüência disto, a dor ou doença localizada em outra parte no corpo aliviava-se 

espontaneamente. O desenvolvimento das agulhas mais finas e técnicas de cauterização 

contribuem para a descoberta dos novos pontos em tecidos mais profundos e para a 

localização ainda não especificada na pele.  

Com relação aos canais de energia, algumas denominações são utilizadas, são 

elas: Meridiano, Acuponto e Não Acuponto. O Meridiano é uma espécie de caminho, 

onde se encontram os pontos que ao serem estimulados resultam em algo bom para o 

organismo, os quais são chamados de Acupontos. Já os Não Acupontos são pontos que 

se encontram fora do Meridiano. 

Recentemente foi publicado um excelente artigo que trata de uma revisão 

dedicada à delicada problemática de se medir impedâncias da pele (AHN et al, 2005). 

Neste artigo seus autores levantam algumas dificuldades ou desafios encontrados para a 

realização destas medidas, entre outros: a complexidade e heterogeneidade da pele, a 

interface pele-eletrodo, o tipo de eletrodo utilizado, a geometria e a polarização dos 

eletrodos. Enfim, o artigo trata da problemática de se fazer medidas adequadas de 

impedância da pele. Nesta dissertação procuramos explorar outro aspecto que não tão 

somente o da aquisição de medidas confiáveis acerca da impedância da pele. Aqui 

estamos focados na distribuição estatística da impedância de pele humana.  

Para a realização desta dissertação, utilizamos os dados do trabalho de Pearson 

et al. (Pearson, 2007) com o intuito de realizar uma análise estatística da distribuição de 

impedância da pele apresentada por ele. Em seu artigo, Pearson apresenta um 

experimento de impedância da pele que foi cuidadosamente planejado, executado e 

registrado em seu trabalho. Pearson et al. destacam também a existência de fatores de 

confusão, os quais estão relacionados principalmente à pele, mais precisamente na 

interface eletrodo e agulha, além do tamanho da agulha, da forma da agulha, da pressão 

exercida pela agulha, da duração da aplicação da agulha, da inclinação da ponta da 

agulha sobre a pele e das variações da condição da pele (se está seca / úmida, sua 

espessura e integridade do estrato córneo). Todos estes elementos podem interferir na 

captação da impedância da pele.  

Em trabalhos de outros autores pode-se verificar que as medidas da impedância 

da pele também variam de acordo com a freqüência da corrente aplicada e a utilização 

de vários parâmetros de medidas, inclusive um sistema de multicanal, onde as agulhas 

concêntricas estão ligadas a um sistema de quatro eletrodos, ou ainda um sistema de 
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dois eletrodos. (Colbertt 2007; Langevin 2002; Lee 2005; Reichmann 1977; Wilson 

1997). 

Sabe-se que medidas bioelétricas da pele têm desempenhado um papel 

importante no desenvolvimento de técnicas diagnósticas na chamada Medicina 

Complementar. Apesar do caráter científico ainda incipiente das técnicas e 

equipamentos conhecidos genericamente como Electrodermal Screen Devices (Lewith, 

2003; Semizzi 2002; Fox 1991; Krop 1991; Lewith 2001), sua ampla utilização e 

comercialização estimulam a pesquisa científica nesta área.  

Em estatística, é comum se chamar de não bem comportada, uma distribuição 

que não seja estritamente a distribuição normal. A distribuição gaussiana, ou normal, 

tem sua fundamentação teórica garantida na lei dos grandes números que reza que toda 

distribuição aleatória de dados, quando o volume destes dados for suficientemente alto, 

assumirá a forma normal. A notável distribuição normal tem características invariantes: 

é simétrica e apresenta 68% dos seus valores centrados em torno de um desvio padrão 

para cada lado da média, 95% dos valores situados em dois desvios em torno da média, 

etc. Desta forma, independentemente da quantidade de números que ela representa, o 

seu desvio padrão é um parâmetro essencial. Este fato é universal, sendo de uso comum 

representar o valor medido de uma grandeza da forma µ ±σ, assumindo que os erros de 

medida são simétricos por um erro σ (desvio padrão) em relação a uma média (µ) e 

assume distribuição semelhante à normal. 

É fato que é mais fácil trabalhar com dados que apresentem uma distribuição 

estatística normal do que com distribuições que fujam deste comportamento. A maior 

parte dos testes estatísticos – os denominados testes paramétricos – são utilizados para 

analisar um conjunto de dados que sigam distribuições bem comportadas. Quando nos 

afastamos do universo gaussiano somos, no mais das vezes, jogados no mundo dos 

testes não paramétricos o que diminui consideravelmente o poder estatístico dos testes. 

Conforme abordaremos adiante, a distribuição de impedância da pele em uma 

população não é normal, fato que em nada ajuda a difícil tarefa de validar técnicas 

diagnósticas baseadas neste tipo de leitura.  
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Objetivos: 

 

 Objetivo Geral: 

 

Analisar como se comporta a distribuição da impedância da pele, tanto em 

relação a uma população de indivíduos quanto em relação a diferentes pontos em um 

mesmo indivíduo.  

 

 

 

 Objetivos Específicos: 

 

Testar a hipótese de normalidade da distribuição de impedância em diversos 

pontos da pele de um único indivíduo. 

Testar a hipótese de normalidade de um único ponto na pele quando 

considerados vários indivíduos, ou seja, em uma população. 

Testar outras distribuições estatísticas como a log-normal, lei de potência e 

exponencial para as distribuições acima. 

Discutir e analisar os resultados no contexto da neurofisiologia, bem como 

comparar com resultados semelhantes encontrados na literatura. 
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Metodologia e Materiais Utilizados: 

 

Metodologia da Aquisição de Dados: 

 

Os dados da impedância da pele utilizados nesta dissertação foram obtidos do 

manuscrito “Electrical Skin Impedance at Acupuncture Points” (Pearson, 2007) que 

apresenta um experimento onde ocorrem várias medidas de impedância da pele. O 

referido artigo encontra-se centrado na polêmica questão da baixa impedância elétrica 

em pontos de acupuntura. O tratamento estatístico dos dados foi realizado adotando a 

seguinte hipótese nula os acupontos apresentam a mesma impedância dos chamados não 

acupontos – pontos que não estão relacionados com a acupuntura. Nesta dissertação, 

outrossim, utilizamos os mesmos dados de Pearson et al. com intuito de realizar analises 

estatísticas. 

Segundo esse artigo, a obtenção dos dados foi feita através do convite e 

posterior seleção de participantes do “Oregon College of Oriental Medicine”. O grupo 

era composto por docentes e discentes, sendo vinte (20) participantes adultos, sendo 

deste total 14 mulheres e 6 homens, com idades variantes entre 23-65 anos. Os critérios 

utilizados para a seleção dos participantes foram que os mesmos fossem saudáveis e 

com capacidade de sentar-se calmamente e manter-se nesta condição por 30 minutos 

(tempo de captação dos sinais) para a realização das medidas. 

No referente à determinação dos Pontos de Acupuntura (chamados por Pearson 

et al. de APs) procurou-se pontos localizados em relação a pontos anatômicos os quais 

foram localizados com base em descrições de livros e atlas, além da palpação e inspeção 

visual. Para cada acuponto (AP), Pearson et al. utilizaram um outro ponto sobre o 

Meridiano – considerados espécies de canais energéticos – (MP) e um outro não 

acuponto – ponto este que se localizasse fora do meridiano e que não fosse considerado 

como um ponto especifico na acupuntura – (NP).  

No que se refere à captação da impedância da pele, Pearson et al.  fizeram uso 

de dois equipamentos distintos: o Prognos (amplamente utilizado para captação de 

sinais bioelétricos em pesquisas) e um outro equipamento, chamado de PT Probe, o 

qual foi desenvolvido por Pearson e sua equipe para a realização destas medidas. O 

Prognos é um equipamento tido como sendo confiável para realização de medidas 

repetidas nos pontos de acupuntura selecionados para a realização deste trabalho. Tal 



Análise Estatística de Impedância da Pele – PpCB – UFRN – Outubro 2011 

17 

equipamento faz uso de uma agulha cuja ponta mede 4,57 mm de diâmetro e pode 

realizar uma média de 400 medições um intervalo de tempo de, aproximadamente, 200 

milissegundos. Quando o Prognos é acionado, o mesmo realiza uma pressão na agulha 

de aproximadamente 163 + 3 kPa, além de aplicar uma corrente contínua de 1,1 µA. 

 

Figura 1: Equipamento Prognos (MedPrevent  GmbH, Waldershof,  Alemanha). 

Equipamento utilizado por Pearson et al. em suas pesquisas. 

 

O outro equipamento utilizado, o PT Probe, que foi projetado e construído para 

o estudo de Pearson é bastante simples quando comparado ao Prognos. Este 

equipamento é constituído por uma sonda que tem a função de captar o sinal de 

circuitos de condicionamento e os enviar para um computador acoplado a ele, o qual 

possui sistema de aquisição de dados. Seus idealizadores o projetaram para poder 

acionar a mesma pressão que o Prognos (de aproximadamente 163 + 3 kPa). Utilizou-se 

um projeto de alavanca para conseguir uma entrada adequada para o sensor de pressão, 

além da utilização de uma agulha na sonda de metal cuja ponta apresenta um diâmetro 

de 3,56 mm. Foi usado ainda um identificador que permitiu que as medidas fossem 

obtidas de forma mais fácil. 
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Figura 2: PT Probe (designado para o estudo). Equipamento desenvolvido por Pearson 

et al. para confrontar os resultados deste equipamento com o Prognos durante a 

realização de suas pesquisas. 

 

Os dados originais do artigo de Pearson et al., os quais são utilizados nesta 

dissertação, promovem uma distinção entre nove arranjos de eletrodos diferentes os 

quais correspondem a três pontos distintos de acupuntura, sendo estes chamados de 

acupontos (AP). 

Os acupontos adotados por Pearson et al. foram os VB14, PC8 ou VC8 e TA1 

(Figuras 3, 4 e 5). Estes pontos de acupuntura foram escolhidos levando-se em 

consideração as suas localizações que são de fácil localização. O ponto VB14, 

denominado na medicina chinesa de YangBai, está relacionado com a vesícula e 

localiza-se na região frontal (testa),  localizado a 1 cun do ponto médio da sobrancelha, 

alinhado a pupila quando se olha para frente. Já o ponto PC8 (encontrado nos Atlas de 

Acupuntura como VC8), denominado LaoGong, está relacionado ao pericárdio e 

localiza-se na superfície palmar, logo abaixo da prega transversa da palma da mão, onde 

a ponta do dedo médio descansa quando o punho é feichado, mais precisamente entre o 

segundo e terceiro osso do metacarpo, próximo a articulação metacarpofalângica. E o 

terceiro e último acuponto adotado por Pearson et al. é o TA1, denominado 

GuanChong, relaciona-se aos pulmões, localiza-se no lado ulnar do quarto dígito (dedo 

anelar), 0,1 cun a partir do canto do leito ungueal.  

Vale destacar que 1 cun corresponde ao espaço distal interfalângica proximal e 

conjunta ao dedo médio do paciente. 
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Figura 3: Acuponto VB14 – YangBai – representado pelo ponto 14 na figura. 

(Retirada do “Atlas of Acupuncture Points”) e está relacionado com a Vesícula Biliar. 

Figura 4: Acuponto PC8 ou VC8 – LaoGong – representado pelo ponto 8 na figura. 

(Retirada do “Atlas of Acupuncture Points”) e está relacionado com o 

pericárdio. 
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Figura 5: Acuponto TA1 – GuanChong – representado pelo ponto 1 na figura. 

(Retirada do “Atlas of Acupuncture Points”) e está relacionado aos pulmões. 
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Para cada acuponto descrito acima, Pearson et al. adotaram um não-acuponto 

(NP) que se localiza fora do meridiano, além de outro ponto localizado sobre o 

meridiano dos referidos pontos (MP). 

Para nosso propósito consideramos que todos os arranjos medem apenas 

impedâncias na pele. Os dados trazidos por Pearson et al. (Tabelas 1 e 2) são adequados 

para discutir a distribuição estatística da impedância da pele. Os dados permitem avaliar 

duas questões distintas: Primeiro, para um dado indivíduo, qual é a distribuição 

estatística da impedância sobre uma amostra de pontos de sua pele? Segundo, qual é a 

distribuição da impedância, em um mesmo ponto na pele, para uma amostra de 

indivíduos (uma população)? Uma terceira questão, que nós não tratamos diretamente 

aqui, mas que temos que mencionar é qual é a estatística da impedância ao longo do 

tempo, em uma mesma pessoa e em um mesmo ponto na pele? Com a utilização dos 

dados do artigo de Pearson et al. foi possível explorar as duas primeiras questões aqui 

indagadas. 

Nesta dissertação, utilizamos “siglas” para determinar as amostras testadas: 

Chamamos de Di a distribuição dos pontos ao longo do corpo em um único sujeito 

(Indivíduo). Por outro lado, a distribuição da impedância entre os indivíduos de uma 

população para o mesmo ponto na pele será chamado de Dp. Estes dados que foram 

analisados por nós, foram obtidos através dos dois equipamentos já mencionados acima 

e estão tabelados no artigo de Pearson et al., estão tabelados abaixo: 
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Tabela 1 PROGNOSa MEDIAN IMPEDANCES (KΩ) 

    VB 14      PC 8     TA 1   

Subject  AP  MP  NP  AP  MP  NP  AP  MP  NP  

1 19 1323 8072 3171 2928 3242 3032 33,739 4847 

2 4657 175 706 3133 15,658 2701 6882  NA . 60,739

3 620 129 2046 2568 2331 2882 4604 2000 1607 

4 258 3408 669 860 569 1247 4378 733 451 

5 2521 7072 1161 2843 2569 2909 1419 2376 2762 

6 1471 973 269 5522 3751 5446 33,301 18,632 10,125

7 731 1167 503 3341 4081 9491 26,312 11,905 20,18 

8 10,339 740 7013 7555 7369 3612 1808 9859 4038 

9 57 151 827 5485 1035 1349 2552 4797 810 

10 868 299 588 2674 2112 5315 9290 1720 17,392

11 46 57 107 1817 3294 3735 1491 1405 3281 

12 5332 56 374  NA . NA . NA . 15,789 4120 15,302

13 62 151 151 39,957 27,62 30,762 18,038 39,641 41,604

14 33,964 450 9329  NA . 34,608 40,961  NA . 37,371 59,136

15 658 252 1734 1025 1828 1841 22,3 2218 47,44 

16 803 367 21,628 3879 3872 6849 12,395 3553 14,213

17 105 1065 5390 5309 1479 1400 2283 387 1006 

18 1185 387 3332 4107 2204 1393 11,826 2446  NA. 

19 75 165 1669 1871 3756 1521 21,822 4037 31,361

20 27 142 237 3704 2066 1143 2854 1014 12,493

Tabela 1: Tabela, copiada do trabalho de Pearson et al., contendo as impedâncias da 

pele nos pontos VB14, PC8 e TA1, sendo para cada ponto captado o sinal no 

Ponto de Acupuntura (AP), no Meridiano (MP) e fora do Meridiano (NP), 

através do equipamento Prognos. 
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Tabela 2 PT PROBEa MEDIAN IMPEDANCES (KΩ) 

    VB 14      PC 8     TA 1   

Subject  AP  MP  NP  AP  MP  NP  AP  MP  NP  

1   139 239 2862 2432 1167 2193 5179 2039 

2 93 167 243 5911 10,909 4613 3506 67,868 10,153

3 574 327 598 1869 1190 2440 6746 1564 1131 

4 237 2000 473 2020 1254 3094 5508 1936 2419 

5 796 5446 685 2477 2029 2591 3486 2938 3220 

6 604 284 324 10,019 2487 3387 66,283 24,289 18,697

7 786 597 596 1932 2430 3390 7308 6092 3949 

8 133 238 1662 2158 1607 1261 6065 41,423 3172 

9 716 163 217 1927 866 524 553 1638 796 

10 98 205 234 2104 1951 1977 1051 1391 2306 

11 736 115 113 1309 2760 2037 1059 895 1635 

12 107 111 183 66,607 50,282 11,669 14,606 15,225 39,007

13 730 157 138 3547 3415 3023 921 762 5305 

14 131 130 984 18,357 18,237 17,308 19,196 4746 6939 

15 3574 249 625 969 1511 1638 3100 2556 4010 

16 591 587 8273 2087 2581 2850 2923 2466 4619 

17 3813 655 1068 1585 1322 1687 1422 909 2142 

18 128 334 764 2794 1322 948 6957 1862 15,275

19 123 477 718 2126 4084 1970 6588 2464 7967 

20 134 120 159 2673 2205 1430 2176 1422 4911 

Tabela 2: Tabela, copiada do trabalho de Pearson et al., com as impedâncias da pele nos 

pontos VB14, PC8 e TA1, sendo para cada ponto captado o sinal no Ponto de 

Acupuntura (AP), no Meridiano (MP) e fora do Meridiano (NP), através do 

equipamento PT Proble. 
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Metodologia do Tratamento Estatístico:  

 

Na realização desta dissertação utilizamos basicamente três análises 

estatísticas: o teste de Shapiro-Wilk, teste de Assimetria e o teste de adequação de curva 

(Sokal, 1995; Vieira, 2003; Spigel, 2009, Callegari-Jaques, 2003). Os cálculos dos 

referidos testes estatísticos foram realizados através do software Statistica 7-0 (software 

desenvolvido por StatSoft, Inc., versão 7.0). 

Na realização desta análise não nos detemos nas diferenças entre as 

metodologias das tabelas 1 e 2, que foram copiadas do trabalho de Pearson et al., sendo 

citadas e mostradas acima, as quais usam dados correspondentes a dois diferentes 

equipamentos eletrônicos – Prognos e PT Proble. Conferimos, através dos testes 

estatísticos, se as distribuição seguem um padrão de normalidade, sendo para isso 

usando o teste de Shapiro-Wilk (Sokal, 1995).  

O referido teste é comumente utilizado para realização de análises estatísticas, 

mesmo quando as amostras são pequenas, ou seja, amostras que apresentam um número 

amostral menor que 50 – o que é no nosso caso, já que nosso número amostral é de 20. 

Se o valor calculado de Shapiro-Wilk der um resultado onde p > 0,05 não rejeita-se a 

hipótese que a distribuição estudada seja normal. 

 Para poder calcular o teste de Shapiro-Wilk se utiliza a seguinte equação:  

, onde: 

 s é o desvio padrão da amostra; 

µ é a média; 

Xmin é o valor mínimo do conjunto de dados; 

n é o tamanho da amostra. 

 

Um conjunto de valores é dito simétrico quando ele se distribui uniformemente 

em torno de sua média – que é calculada somando-se todos estes valores e dividindo-se 

o resultado pelo número de elementos somados. Em um conjunto estatístico simétrico a 

mediana (é uma medida de tendência central que indica exatamente o valor central de 

uma amostra de dados), a moda (é a medida de tendência central que consiste no valor 

observado com mais frequência em um conjunto de dados) e a média se confundem. A 

forma mais direta (o que a torna mais simples) de se quantificar a assimetria de uma 



Análise Estatística de Impedância da Pele – PpCB – UFRN – Outubro 2011 

25 

distribuição estatística é através do terceiro momento da distribuição. Não sem razão, o 

terceiro momento também se chama assimetria. Vale ressaltar que o segundo momento 

é o desvio quadrático médio e o quarto momento a curtose. A definição matemática da 

assimetria é dada por: 

, onde: 

 

m3 é a assimetria; 

μ a média; 

n é o número de total de dados na amostra; 

xi são os dados amostrais analisados.  

 

É interessante enfatizar que uma distribuição considerada simétrica possui 

assimetria igual a zero, ou seja, os dados estão igualmente distribuídos em torno da 

média. A distribuição normal é considerada a mais importante distribuição simétrica. 

Sendo assim, uma forma considerada indireta de se avaliar a não normalidade de uma 

distribuição é através da análise da assimetria. 

Quando tratamos das distribuições assimétricas, estas podem ter assimetria 

positiva – quando se a assimetria apresente uma média maior que a mediana que é 

maior que a moda, ou seja, Moda < Mediana < Média. Já na assimetria negativa 

observa-se que a média é menor que a mediana que é menor que a moda, ou seja, Média 

< Mediana < Moda. Para qualquer dos indicadores, uma distribuição simétrica 

apresenta sempre um valor próximo zero (m3 = 0). Para uma distribuição assimétrica 

positiva, é necessário que o cálculo da assimetria apresente um valor superior à zero 

(m3 > 0), ou seja, positivo. Já para a distribuição ser considerada como sendo 

assimétrica negativa, é necessário que o cálculo da assimetria apresente um valor 

inferior à zero (m3 < 0), ou seja, negativo.  

Abaixo estão listadas, sob forma de tabela (Tabela 3), as fórmulas das 

distribuições estatísticas utilizadas em nosso estudo. Na primeira coluna se encontra o 

nome da distribuição. Na segunda coluna a equação que descreve da distribuição de 

probabilidade correspondente, isto é, a distribuição devidamente normalizada a unidade. 

Além disto, na terceira coluna temos a equação da soma cumulativa da distribuição, que 
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é utilizada neste estudo para fazer a adequação de dados e, finalmente, na quarta coluna 

temos a estimação dos parâmetros da distribuição. Esta estimação foi feita via teste de 

máxima verossimilhança (maximun Likelihood).  

Tabela 3: Na tabela acima estão listadas todas as fórmulas usadas nos testes estatísticos 

para análise das distribuições e posterior classificação como normais ou não-

normais. 

 

Os dados de impedância foram analisados a fim de obter uma melhor 

adequação possível para a distribuição da probabilidade. Para tanto construímos o 

gráfico da soma cumulativa dos dados e comparamos visualmente com as seguintes 

distribuições: a distribuição exponencial, a distribuição tipo lei de potência, a 

distribuição normal e a log-normal. A análise visual dos dados é tão clara que nos 

abstivemos de posterior teste estatístico para validar a conclusão. A análise estatística da 

adequação desta dissertação, bem como o gráfico abaixo, foram feitas no software 

Scilab 5.2.2 (software científico, desenvolvido por ENPC e INRIA, 1994).  

Resumindo, nesta dissertação consideramos dois grupos estatísticos, a saber, 

Dp e Di. Para constituir estes dois grupos, utilizamos os dados em um mesmo ponto 

sobre a população, ou seja, vários indivíduos – Dp, ou de vários pontos em um mesmo 

Distribuição 
Distribuição de 

Probabilidade 

Distribuição 

Cumulativa 

Maximum 

Likelihood 

(parametros) 

Gaussiana 

(normal)   

 

 

Log-normal 
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indivíduo – Di. Para a construção de Dp foram utilizadas as colunas das tabelas 

presentes no trabalho de Pearson et al. (aqui, tabelas 1 e 2) e citadas acima. Por outro 

lado, na construção de Di foram utilizadas as linhas das mesmas tabelas.  
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Resultados: 

 

Os resultados da nossa análise são apresentados através das tabelas que 

encontram-se distribuídas ao longo deste capítulo. Para a realização desta análise, 

exploramos duas distribuições de impedância de pele: Di que se refere à distribuição ao 

longo dos pontos do corpo para um mesmo indivíduo e Dp que se refere à distribuição 

em um mesmo ponto da pele para muitos indivíduos, ou seja, o mesmo ponto avaliado 

em uma população.  

Uma análise estatística usando os dados disponíveis em Perason et al. (Person, 

2007) para ambas distribuições está indicada na tabela 4. Nesta tabela se encontra: o 

número de amostras para cada análise estatística, o número de elementos dentro de cada 

amostra (este número não é constante entre as amostras, registramos o número mínimo 

e máximo de elementos).  Na quinta coluna está indicado o número de amostras cujo 

teste de normalidade apresenta um valor de p abaixo de 0,05. Observe que para Di são 

muitos as amostras normais, enquanto para Dp praticamente não existem amostras 

normais. Na última coluna se encontra o valor de p para o teste de assimetria. A tabela 4 

sumariza muito dos resultados estatísticos desta dissertação, de fato, a essência das 

tabelas 5, 6 e 7 está contida nesta tabela. 

Assim, ao apresentar os resultados da tabela 4, observamos que os testes de 

normalidade para a distribuição sobre um indivíduo – Di – tendem a confirmar, ainda 

que não fortemente, a hipótese de normalidade. A tabela referentes aos valores da tabela 

1 apresenta 9 indivíduos que tem distribuições de impedância de pele normais enquanto 

para os dados da tabela 2 temos 14 indivíduos normais (considerando p = 0,05). Por 

outro lado, o teste de normalidade da distribuição em uma população – Dp - revela uma 

tendência oposta, apenas uma amostra entre todas as estudadas passou no teste de 

normalidade. Estes resultados são algo inesperado: a bioimpedância em um único 

indivíduo parece seguir uma distribuição normal, apesar da suposta baixa impedância 

de acupontos, enquanto a bioimpedância, em uma população, definitivamente não é 

normal.  
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Origem 

dos dados 

Número de 

amostras 

Número de 

elementos 

por amostra

Elementos 

normais na 

amostra  

p > 0,05 

Valor de p 

do teste de 

assimetria 

Di 

Tabela1 
20 6 – 9 9 0,01 

Di 

Distribuição 

indivíduo 

Tabela 2 
20 9 14 < 0,01 

Dp 

Tabela 1 
9 18 – 20 1 0,01 

Dp 

Distribuição 

População 

Tabela 2 
9 20 0 0,01 

Tabela 4: São mostrados os dados estatísticos principais das distribuições Di e Dp 

referentes aos dados de impedância de pele.  Estão indicados o número de amostras da 

distribuição. O número de elementos em cada amostra. O número de elementos normais 

para p = 0,05. Por fim, se encontra indicado o valor de p relativo ao teste de assimetria. 

Nesta tabela se percebe que a distribuição Di é uma candidata a ser do tipo normal, ao 

contrário de Dp. A tabela 1 refere-se ao aparelho Prognos e a Tabela 2 refere-se ao 

aparelho PT Probe. 
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 Dados da Tabela I  Dados da Tabela II  

Indivíduos 
Shapiro-Wilk 

(W) 
p 

Shapiro-Wilk 

(W) 
p 

1 0,904 0,277 0,897 0,236 

2 0,870 0,153 0,741 0,004 

3 0,995 0,752 0,727 0,002 

4 0,731 0,003 0,877 0,146 

5 0,718 0,002 0,938 0,567 

6 0,790 0,015 0,708 0,001 

7 0,740 0,004 0,920 0,394 

8 0,937 0,558 0,854 0,083 

9 0,824 0,038 0,876 0,145 

10 0,804 0,022 0,899 0,249 

11 0,874 0,137 0,920 0,393 

12 0,724 0,011 0,590 0,000 

13 0,728 0,003 0,855 0,084 

14 0,480 0,000 0,754 0,006 

15 0,886 0,181 0,921 0,4062 

16 0,827 0,041 0,859 0,093 

17 0,801 0,021 0,987 0,992 

18 0,969 0,897 0,748 0,005 

19 0,835 0,051 0,881 0,161 

20 0,866 0,111 0,884 0,176 

Tabela 5: Resultado do teste de Shapiro-Wilk e respectivos valores de p para os dados 

de Di. Temos aqui vinte indivíduos sendo que para cada um são até nove pontos sobre a 

pele. O teste de normalidade é feito, desta forma, em um conjunto de até nove 

elementos. As duas colunas se referem aos dois equipamentos utilizados, isto é, dados 

das tabelas 1 e 2. Tratamento estatístico da média das impedâncias dos pontos por 

indivíduos, onde os resultados normais (p > 0,05) estão em negrito. 
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Já na tabela 6 está exposto os resultados da assimetria, por indivíduo – Di – 

para cada equipamento utilizado, destacando a média da assimetria e o número de 

assimetrias negativas. Se um conjunto de amostras segue uma distribuição simétrica é 

de se esperar que aproximadamente metade dos elementos deste conjunto tenham 

assimetria negativa enquanto a outra metade apresentaria assimetria positiva. Nos dados 

analisados observamos uma diferença clara entre amostras com assimetria positiva e 

negativa, o que indica uma assimetria nos dados.  

 

Sujeito Assimetria – Tabela 1 (10 12) Assimetria – Tabela 2 (10 12) 

1 2,1224 0,0028 

2 14,0213 19,2614 

3 0,0006 0,0126 

4 0,0034 0,0033 

5 0,0075 0,0009 

6 1,5416 14,7998 

7 0,6009 0,0075 

8 -0,0046 4,6392 

9 0,0062 0,0002 

10 0,2278 -0,0001 

11 0,0004 0,0003 

12 0,1208 9,2588 

13 -1,3116 0,0030 

14 -1,9863 0,0301 

15 6,3486 0,0011 

16 0,2679 0,0107 

17 0,0064 -0,0001 

18 0,0701 0,1804 

19 1,7163 0,0140 

20 0,1007 0,0026 

 

Média da assimetria (10 12) 1,19 2,41 

 

No Assimetria negativa 3 2 
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Tabela 6: Nesta tabela é mostrada a assimetria para Di. Temos aqui vinte indivíduos 

sendo que para cada um são até nove pontos sobre a pele. Novamente, as duas 

colunas se referem aos dois equipamentos utilizados. O número baixo de 

indivíduos com assimetria negativa, 3 em um conjunto e dois noutro, ambos 

em  um universo de 20 indivíduos, aponta para  uma assimetria nos dados. 

Note que este conjunto de dados passou no teste de normalidade, mas assim 

mesmo apresenta uma tendência de assimetria. 

 

Na tabela 7, encontram-se os resultados da assimetria para uma população – 

Dp. Nesta tabela estão mostrados os dados para 9 pontos estudados em uma amostra de 

20 indivíduos. No estudo original de Pearson et al. são estudados 3 pontos de 

acupuntura e mais um ponto sobre o meridiano e outro ponto neutro. Isto é, neste 

trabalho foram realizadas medidas em um acuponto (AP), sobre o meridiano 

correspondente (MP) e em não acuponto (NP). Na tabela, é mostrado o valor da 

assimetria sobre 20 indivíduos para cada um destes nove pontos de pele. Por fim é 

mostrado a média da assimetria e o número de assimetrias negativas. O fato de não 

haver nenhum conjunto com assimetria negativa indica uma forte assimetria nos dados. 

Dando continuidade a esta análise, estimamos o nível de significância para a 

assimetria.  Avaliamos o valor de p para a assimetria usando o teste do sinal que é um 

teste não paramétrico que estima a diferença entre valores positivos e negativos em uma 

distribuição aleatória. Para um número amostral n=9 (caso Dp da tabela 7) temos que 0 

valores negativos (ou positivos, tanto faz) corresponde a p=0.01. Por outro lado, para 

n=20 (caso Di da tabela 6) temos que 3 equivale a p=0.01 e 2 abaixo disto.  

Concluímos que os conjuntos Dp e Di são considerados bons candidatos para a 

distribuição assimétrica (p < 0,05). Além disto, considerando que a distribuição normal 

tem assimetria nula, estes resultados estão em sintonia com o teste de normalidade 

realizado em Dp. Já para a distribuição em um indivíduo, que parece ser normal, ela, no 

entanto, não passou no teste de simetria.  
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Ponto Local de Aquisição  Tabela 1 (10 12) Tabela 2 (10 12) 

AP 1,4597 0,0026 

MP 0,0121 0,0057 GB 14 

NP 0,0051 0,0198 

  

AP 2,2531 10,711 

MP 1,6501 4,4742 

  

PC 8 

  NP 2,7734 0,1562 

  

AP 0,7461 9,8057 

MP 3,0607 11,518 

  

TE 1 

  NP 7,8292 1,6917 

  

Média da assimetria (10 12) 2,2333 4,2650 

Elementos com assimetria negativa 0 0 

Tabela 7: Resultado da assimetria em Dp. Nesta tabela é mostrada a assimetria, terceiro 

momento m3, para nove pontos sobre a pele, para cada ponto 20 indivíduos 

são medidos. As duas colunas se referem aos dois equipamentos utilizados. O 

número nulo de pontos com assimetria negativa, em um universo de 9 pontos, 

aponta uma forte assimetria nos dados. Note que este conjunto de dados não 

passou no teste de normalidade. 

 

A figura 6 contém um gráfico onde é feito uma adequação dos dados de 

impedância elétrica em quatro funções de distribuição de probabilidade usadas em 

bioestatística: a distribuição exponencial, a distribuição tipo lei de potência, a 

distribuição normal e a log-normal. Neste gráfico tanto o eixo das abscissas como das 

ordenadas foram devidamente normalizados a um. Para fins de averiguação da 

distribuição estatística global dos dados juntamos nesta figura todas as medidas de 

impedância, isto é, consideramos como amostra neste caso o conjunto das impedâncias 

de todos os indivíduos, em qualquer ponto da pele, e julgamos igualmente bons os dois 
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instrumentos de medidas. Uma simples inspeção visual é suficiente para constatar que a 

curva que melhor se adequou aos dados é a distribuição log-normal. 

Figura 6: O gráfico destaca as curvas de ajuste para a normalidade, onde a linha preta é 

a linha dos dados obtidos por Pearson et al.. A distribuição exponencial 

encontra-se na cor azul, a distribuição log-normal em vermelho, a distribuição 

normal em lilás e a distribuição tipo lei de potência em verde. Observando o 

gráfico acima, vemos que a linha que melhor se ajusta a linha dos dados de 

impedância de pele é a log-normal, em vermelho, comprovando que a 

distribuição dos dados segue uma log-normal. 
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Discussão: 

 

Na introdução desta dissertação indagamos a respeito da distribuição da 

impedância, se esta, para um mesmo ponto na pele em vários indivíduos era normal e, 

além disto, se a distribuição de vários pontos em um único indivíduo seria normal. Uma 

resposta corriqueira para estas duas questões seria que todas as distribuições são 

normais porque as mensurações são feitas com eletrodos que não estão 

correlacionados e distribuições não correlacionadas tendem a ser normais. Uma 

segunda opinião poderia ser: como muitos autores têm medido um decréscimo na 

impedância nos acupontos, este fato sugere um padrão da impedância na superfície do 

corpo humano e, como conseqüência, a impedância da pele deveria apresentar 

correlações e fugir da normalidade. 

Assim, as distribuições dos pontos ao longo do corpo de uma pessoa não iriam 

ser normais. A distribuição para uma população, Dp, de outra maneira, é composta por 

eventos independentes e não correlacionados que deveriam seguir uma distribuição 

normal. A análise feita nesta dissertação nos traz um resultado que se opõe aos 

resultados esperados. Isto é, a distribuição de impedância em vários pontos da pele para 

um único indivíduo parece normal, ao passo que, considerando uma população 

composta por muitos indivíduos, a distribuição assume uma forma não normal, sendo 

seu melhor ajuste uma log-normal. 

Existe um trabalho na literatura de neurociência (Song, 2005) que estabelece 

uma distribuição log-normal para a força de conexão entre sinapses. Esta grandeza é 

definida considerando a correlação entre a atividade elétrica das sinapses em um 

conjunto de neurônios em cultura. Apesar deste trabalho ter evidenciado um tipo de 

distribuição semelhante a que aparece em nossos resultados este fato não parece ter 

relação com nosso estudo, já que o mesmo é a nível neural e o nosso estudo é a nível 

dérmico. A distribuição apresentada por Song (2005) se refere a um conjunto isolado de 

neurônios em meio de cultura, enquanto nosso estudo se refere à impedância elétrica de 

tecidos para muitos indivíduos.  

Estudos sobre impedância corporal de humanos vêm sendo realizados por 

empresas de eletricidade visando à proteção em ambiente de trabalho de seus operários 
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(Freiberger, 1934; Bracken, 2008). Para uma correta avaliação da corrente elétrica que 

passa através do corpo de uma pessoa e o conseqüente perigo a sua saúde, é importante 

conhecer a impedância elétrica do corpo.  Neste tipo de experimentos é medida a 

impedância referente à passagem de corrente elétrica, por exemplo, entre as duas mãos 

de um indivíduo, ou entre mão e pé. O equipamento de medida utilizado nestes estudos 

é, como esperado, diferente dos usados no trabalho de Pearson et al. que estamos 

analisando nesta dissertação, entretanto ambos medem impedância de tecidos humanos. 

Os resultados de Freiberger, 1934 e Bracken, 2008 indicam que a distribuição de 

impedâncias corporal em uma população segue uma distribuição tipo log-normal, que é 

a mesma conclusão que encontramos neste estudo para impedâncias de pele. 

O assunto desta dissertação é obviamente relevante no tocante a discussão 

controversa de baixa impedância nos acupontos comparado com pontos vizinhos. Além 

disso, é também importante uma discussão envolvendo Electrodermal Screen Devices – 

que são testes diagnósticos que envolvem medidas elétricas na pele – pois estes testes 

mensuram, na verdade, a impedância da pele (Lewith, 2003). É interessante observar 

que o tratamento estatístico do software dos aparelhos avaliados usualmente estima a 

diferença entre a impedância na pele do indivíduo e a média das impedâncias do próprio 

indivíduo. Usando estas estratégias, esses aparelhos contornam o problema da 

existência de fortes desvios da média de uma população.  

Como nos referimos na introdução, existe hoje um debate na literatura entre 

dois grupos distintos: o grupo daqueles que argumentam pela existência de uma 

heterogeneidade nos valores de impedância ao longo do corpo resultante de diferenças 

na impedância quando comparados acupontos com não acupontos. O outro grupo seria 

aquele onde ocorre a negação destas diferenças. A normalidade dos dados de 

impedância em um indivíduo não fornece subsídios suficientes para esclarecer esta 

questão. Por um lado, se pode argumentar que se houvesse uma diferença de 

impedância entre acupontos e não acupontos a distribuição deveria ser bimodal e 

falharia no teste de normalidade. Por outro lado, pode ser que a normalidade seja devido 

ao baixo número de pontos em um mesmo indivíduo, sendo esta baixa quantidade de 

pontos agregada a incertezas de medida. Uma hipótese mais simples seria talvez que as 

propriedades da pele que influenciam na impedância (rigidez, sudorese, quantidade de 

queratina, espessura da derme, etc.) não variam muito para um mesmo indivíduo – já 

que o padrão do tipo de pele em um mesmo indivíduo sofra uma ínfima variância –, 

porém o bastante entre os indivíduos – já que cada indivíduo apresenta características 
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próprias da sua pele, o que interfere diretamente na variação de impedâncias –, 

produzindo assim uma distribuição normal para um indivíduo, mas não normal em uma 

população. 

Retornando ao artigo de Ahn e Martinsen (2007) que discutiram as 

dificuldades de se medir a impedância da pele, estes autores focaram seu trabalho nos 

aspectos elétricos propriamente, isto é, na complexidade da interação pele – eletrodo ou 

dos possíveis artefatos de medida provenientes das polarizações do eletrodo ou de uma 

errônea colocação de eletrodos.  É notável que eles tenham deixado escapar um ponto 

que é tão ou mais delicado do que as questões de aparelho de medida – a distribuição 

dos dados de impedância não é normal e, por conseguinte, muitas técnicas 

convencionais de análise estatística não podem, nem devem, ser utilizadas. 
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Conclusão: 

 

Analisando os dados do artigo de Pearson et al. chegamos à conclusão geral de 

que a distribuição de impedância entre indivíduos, ou seja, em uma população não é 

normal. Os resultados combinados do teste de Shapiro-Wilk e da assimetria confirmam 

que a distribuição em uma população – Dp segue uma distribuição assimétrica. Além 

disto, foi realizada uma adequação da distribuição de probabilidades através de um 

gráfico com uma série de curvas e obtivemos a curva da distribuição log-normal como a 

melhor candidata à descrição dos dados, ou seja, foi a que melhor se ajustou a curva da 

normalidade. Mesmo sem uma explicação fenomenológica para o aparecimento de uma 

distribuição log-normal neste contexto, tal fato não configura grande surpresa visto que 

esta classe de distribuições probabilísticas é muito usada nas ciências da vida (Limper, 

2001). Outrossim, fazendo uma análise comparativa, vemos que a distribuição de 

impedância de pele em uma população segue um padrão similar a distribuição de 

impedância corporal (Bracken, 2008). 

Por outro lado a distribuição - Di – pontos ao longo da pele para um mesmo 

indivíduo, segue uma distribuição que se aproxima da normal. Na análise estatística não 

houve rejeição da hipótese de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk. Tal fato sugere 

que a hipótese mais simples seria talvez que as características da pele são semelhantes 

ao longo do corpo de um mesmo indivíduo (mas muito diversas entre os indivíduos) 

resultando desta forma em uma distribuição normal para cada indivíduo. Este resultado, 

entretanto, não é inteiramente satisfatório visto que o teste de assimetria não deu 

negativo para estes dados, o que seria esperado de uma distribuição normal. Análises 

futuras sobre este ponto serão bem vindas. Talvez a dificuldade aqui encontrada esteja 

aparentada ao desafio de se fazerem medidas de bioimpedância de pele. O debate sobre 

a suposta baixa impedância dos pontos de acupuntura seria um outro reflexo desta 

mesma dificuldade de medida (Ahn 2008; Colbert 2009; Kramer 2009; Wong 2010). 

Os resultados analisados nesta dissertação indicam que devemos estar atentos 

ao desenho e tratamento estatístico de medidas de impedância de pele. Em uma 

distribuição normal, em torno de 68% dos dados estão concentradas no intervalo dentro 

de um desvio padrão que está em torno do valor médio e 95% dentro de dois desvios-

padrão. Em distribuições tipo log-normal não podemos usar essa linguagem, a 
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distribuição não é simétrica: a probabilidade no intervalo de um desvio padrão acima da 

média é muito diferente de um desvio padrão abaixo. Como consequência a expressão 

“a impedância de pele é 1700 ± 150 kΩ” é, rigorosamente falando, desprovida de 

sentido. Além disso, a maioria dos testes de inferência assume a distribuição normal dos 

dados, o desconhecimento da distribuição estatística dos dados originais força o usuário 

a ir para testes não-paramétricos, que têm menor poder.  

Finalmente, as distribuições assimétricas produzem grandes valores, isto é, 

desvios extremos da média. É comum na análise estatística rejeitar tais pontos, 

chamados de outliers, reduzindo a assimetria e introduzido desta forma um viés nos 

resultados. O tratamento convencional para dados com origem em distribuições tipo 

log-normal consiste em primeiramente tomar o logaritmo dos dados, este procedimento 

irá transformar o conjunto aleatório de medidas em um conjunto de dados que segue 

uma distribuição normal. Por outro lado, um conjunto com distribuição aleatória normal 

pode ser tratado através de uma analise estatística usual. 
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Artigo: 

 

O artigo “The statistics of skin impedance” de autoria de Sheila Quintanilha, 

Cláudia Cruz e Gilberto Corso foi submetido ao Journal of Alternative and 

Complementary Medicine em Fevereiro de 2011. Este periódico apresenta o ISSN de 

número 1075-5535 sendo que na versão Online seu ISSN tem o número 1557-7708. 

Além disto, o impacto desta revista, medido em 2009, é de 1,685, talvez o mais alto 

entre as publicações dedicadas ao estudo das assim chamadas terapias complementares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letter to the Editor

The Statistics of Skin Impedance

Sheila M. Quintanilha, MSci,1 Cláudia P. T. Cruz, MSci,2 and Gilberto Corso, PhD3

Dear Editor:
We congratulate Ahn and Martinsen1 for their work on the

electrical characterization of acupuncture points. The authors
pointed out some major difficulties in skin impedance mea-
surement: the heterogeneity of the skin, the condition of the
skin while under measurement, the complexity of electrode–
tissue interface, the electrode material, the contact medium
skin-electrode, or the geometry of the electrodes. Here we
address another critical problem in bioelectric studies: the
statistics of bioimpedance that follows a log-normal distri-
bution. The log-normal deviates significantly from the usual
normal distribution being particularly skewed, and it chal-
lenges the usual treatment of outliers values.

It is well known in electrical engineering2 that body im-
pedance follows a log-normal distribution. We illustrate this
point here for skin impedance, employing published data of
bioelectric measurements of Pearson et al.3 (see their Tables 9
and 10).

In Figure 1, we show the normalized cumulative distri-
bution of skin impedance together with the fittings of a
couple of usual distributions of probability. The excellent fit
of the log-normal distribution as compared with the other
models make unnecessary further goodness of fitting tests.
The subject of this letter is obviously relevant in the contro-
versial discussion of low impedance of acupoints compared
with neighboring points. In addition, it is also important in
the studies involving electrodermal screen tests and electro-
dermal screen devices once these techniques measure skin
impedance.4

This letter cautions about the statistical treatment involv-
ing skin impedance measurements. In a normal distribution,
around 68% of the data is symmetrically concentrated inside
1 standard deviation around the average value and 95% in-
side 2 standard deviations. For the asymmetric log-normal
distributions, we cannot use such language because the
distribution is not symmetric. As a consequence, the termi-
nology ‘‘the skin impedance is 1700 – 150 kO’’ is, rigorously
speaking, meaningless.5 Furthermore, the log-normal distri-
bution produces large deviations from the mean that are
falsely taken as outliers that can be rejected, reducing
skewness and introducing bias in the data. The usual sta-
tistical treatment with data from log-normal distributions5

consists of taking the logarithm of the data, a procedure that
transforms the original log-normal distributed data into a

normal data. A normal distributed random data-set, by its
turn, follows a straightforward statistical analysis.
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