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Título: 
 
Validade de equações de bioimpedanciometria para a predição da massa livre 

de gordura de atletas de futebol universitário 

 

Resumo: 

 

A distribuição de massa de um indivíduo está fortemente relacionada com 

os níveis gerais de saúde e condicionamento físico do mesmo. Para Mouad e 

Matias (2015), através da composição corporal (CC) é possível saber 

informações como tamanho, forma, constituição e características genéticas e 

adquiridas da pessoa ou até mesmo de uma população. Objetivo: Testar a 

validade de predição da massa livre de gordura de atletas universitários de 

futebol por equações de bioimpedanciometria, utilizando a Absortometria de 

Raios X de Dupla Energia como padrão. Métodos: A amostra foi composta por 

39 homens, da seleção de futebol universitária da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. As medidas de DXA e da BIA foram coletadas no mesmo dia 

no laboratório da instituição. Para cálculo de composição por BIA foi utilizado um 

software da Biotetronic, que propos as equações de Segal et. Al. (1988), Gray 

et. Al. (1989), Lohman (1992) e Carvalho e Neto (1998). Na análise dos dados 

foi verificada suanormalidade, e efetuada análise descritiva de média e desvio 

padrão, test T de Student para amostra dependentes (p < 0,05), modelos de 

regressão linear, coeficientes de correlação de Pearson (R), os coeficientes de 

determinação (R2) e o erro padrão de estimativa (EPE), assim como o coeficiente 

de correlaçao de concordância (CCC), além do método de Bland Altman. 

Conclusão: Os resultados sugerem que para todas as equações, propostas pelo 

software da BIA, quando comparadas ao método de referencia (DXA) os 

coeficientes de correlação e concordância foram classificados como fracos. 

Havendo ainda a necessidade de produção de novas equações que atendam ao 

estudo de uma população específica ou maior controle de inúmeras variáveis 

capazes de alterar os níveis de resistência e reatância do sujeito naquele 

momento.  

Palavras chave: Bioimpedanciometria, composição corporal e DXA 
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Title: 

 

Validity of bioimpedanciometry equations for the prediction of fat-free mass of 

soccer college athletes 

 

Summary: 

 

The distribution of mass of is strongly related with the general levels of health and 

physical conditioning. For Mouad and Matthias (2015), through the body 

composition (BC) it is possible to know information such as size, shape, 

composition and genetic traits and acquired by the person or even of a 

population. Objective: Test the validity of prediction of fat-free mass of soccer 

athletes by equations of bioimpedanciometry, using the Absortometry of dual-

energy X-ray as a default. Methods: The sample was composed of 39 men, of 

the college soccer team of Universidade Federal do Rio Grande do Norte. The 

measures of DXA AND BIA were collected on the same day in the laboratory of 

the institution. For calculation of composition by BIA was used software from 

Biotetronic, who proposed the equations of Segal et al. Al. (1988), Gray et al. Al. 

(1989), Lohman (1992) and Carvalho and Neto (1998). In the analysis of data 

was verified the normality, and performed a descriptive analysis of media and, 

standard deviation test T-Test for dependent samples (p < 0.05), linear 

regression models, Pearson correlation coefficients (R), the coefficient of 

determination (R2) and the standard error of estimate (EPE), as well as the 

coefficient of correlance of concordance (CCC), in addition to the method of Bland 

Altman. Conclusion: The results suggest that for all the equations proposed by 

the software of the BIA, when compared to the method of reference (DXA) the 

coefficients of correlation and concordance were classified as weak. There is still  

need for production of new equations that meet the study of a specific population 

or greater control of numerous variables that can alter the levels of resistance 

and reactance of the subject at that moment. 

 

Key words: Bioimpedance, Body composition and DXA 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A distribuição de massa de um indivíduo está fortemente relacionada 

com os níveis gerais de saúde e condicionamento físico do mesmo. Para Mouad 

e Matias (2015), através da composição corporal (CC) é possível saber 

informações como tamanho, forma, constituição e características genéticas e 

adquiridas da pessoa ou até mesmo de uma população. Essa composição 

engloba todos os componentes estruturais do corpo humano, podendo ser 

quantificada em percentual de gordura corporal (%GC), massa livre de gordura 

(MLG) e tecidos moles (Esco, 2015).  

 Essa composição mineral óssea, a quantidade de água e proteína pode 

ser alterada por diversos fatores entre eles o treinamento físico, podendo ter 

respostas semelhantes dentro um grupo de atletas da mesma modalidade 

(Company e Ball, 2010).  

 O interesse pela avaliação tem aumentado significativamente e atraído 

a atenção dos pesquisadores e profissionais de áreas afins pelo mundo inteiro, 

já que trata-se de uma ferramenta de extrema importância na hora de prescrever 

e acompanhar o indivíduo. Treinadores e atletas necessitam de métodos de 

avaliação capazes de prescrever de forma prática e precisa a composição 

corporal do grupo (Company e Ball, 2010). Por esse motivo a cada dia surgem 

novas tecnologias capazes de avaliar cada um dos componentes. Entre as 

diversas técnicas de medidas Wang et. Al(1992) classificou-as em cinco níveis, 

sendo eles do mais simples ao mais complexo, o nível atômico, onde o corpo 

seria formado por combinações de oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio e 

cálcio, o segundo nível é o molecular. No qual os cinco principais elementos são 

água, lipídeos, proteínas, carboidratos e minerais.  O terceiro nível, é o celular, 

considerado o primeiro em organização anatômica, divide o corpo em massa 

celular total, fluidos e sólidos extracelulares. Seguido do nível tecidual dos 

sistemas, que são os principais tecidos, órgãos e sistemas orgânicos. São os 

tecidos conectivo, epitelial, muscular e nervoso. E o quinto e último nível, o de 

corpo inteiro, que considera o corpo como uma unidade única com relação ao 

seu tamanho, forma, área e densidade. 

 O acesso à avaliação e ao consequente acompanhamento da CC, traz 

benefícios a qualquer indivíduo, independente de faixa etária, de sua condição 
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de saúde, da região em que reside, de seus hábitos de vida, entre outros, prova 

disso são os inúmeros trabalhos científicos realizados nas últimas décadas. 

Esses trabalhos fazem uso de diferentes métodos, que muitas vezes se aplica a 

um grupo específico mas não se aplicam a outro (Ellegard, Ahlén et al. 2009; 

Company and Ball 2010; Gupta, Balasekaran et al. 2011; Esco, Snarr et al. 2015; 

Hofsteenge, Chinapaw et al. 2015).  

 Logo a principal preocupação na hora de avaliar a CC de um indivíduo 

deve ser a escolha do método disponível que melhor atenda às necessidades do 

avaliador, levando em consideração as características do avaliado, assim como 

as vantagens e desvantagens de cada método, sem jamais esquecer que ainda 

não existe um método ideal, mas aquele que melhor se aplica àquela situação. 

 Partindo do princípio de que existem tantos fatores capazes de alterar a 

CC de um indivíduo, faz-se necessário a validação de métodos e de equações 

para grupos específicos. Exemplo disso é a pessoa com deficiência, pois cada 

indivíduo apresenta um grau de comprometimento diferente de outro, além de 

todos os outros fatores, tornando complicado se pensar na validação em algo 

que envolvesse o grupo, porém diferentes técnicas precisam ser testadas e 

podem ser capazes de avaliar cada sujeito com uma maior precisão.  

 Algo comum a qualquer população que tem um grande poder em alterar 

a CC de todos os indivíduos são os hábitos alimentares e de exercício físico. O 

exercício é capaz de alterar significativamente a proporção dos diferentes 

tecidos. As práticas esportivas podem gerar composições completamente 

distintas, tornando este, um campo de extrema relevância para a pesquisa 

(Company e Ball, 2010). Para Mouad e Matias (2015) independente da 

modalidade praticada, conhecer a composição corporal de atletas se torna 

indispensável. Essa avaliação deve ser constante, para um monitoramento dos 

resultados do programa de treinamento. Em alguns esportes, fica claro que 

existem tendências na composição corporal, permitindo aos treinadores e atletas 

se prepararem com mais precisão para eventos específicos, assim como, 

acompanhar mudanças na composição corporal sempre buscando encontrar 

níveis ótimos para a recuperação, treinamento e competição. (Company e Ball, 

2010). Para Mouad e Matias (2015) desenvolver uma rotina de treinos 

compatível com os objetivos do trabalho, irá atuar não somente na melhoria do 

desempenho do atleta mas também na prevenção de lesões e identificação de 
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talentos esportivos. Dada esta importância, um método prático, seguro e 

eficiente de medir a composição corporal se faz realmente necessário. Existem 

várias maneiras de se predizer a composição corporal, sendo muito importante 

conhecê-las. Uma forma amplamente difundida e reconhecida em pesquisas e 

laboratórios como padrão ouro para estimação de composição corporal, a DXA 

(Densitometria Radiológica de dupla energia) é capaz de segmentar a 

distribuição de massa no corpo humano, de forma precisa, rápida e não invasiva 

(Yannakoulia, Keramopoulos et. Al. 2010). 

Company e Ball (2010), lembram que a DXA tem se mostrado uma medida 

segura e confiável da composição corporal, e assumido o lugar da pesagem 

hidrostática, como padrão ouro para avaliação. Trata-se de um modelo de três 

compartimentos, que estima as massas mineral óssea, de tecido magro e tecido 

adiposo. Embora a DXA tenha sido desenvolvida no intuito de medir apenas 

composição mineral óssea, foi aceito como um método para medir a composição 

corporal. Porém, Esco (2015) classifica o DXA como não sendo tão acessível e 

normalmente encontrado apenas em laboratórios de grandes centros de 

pesquisa, impossibilitando assim, a maioria dos treinadores e atletas o acesso 

ao DXA, forçando-os a usar métodos de campo menos precisos, como o índice 

de massa corporal, antropometria, e análise de impedância bioelétrica (BIA). 

Diferentemente da DXA, a BIA é comumente usada, segura, simples, 

portátil, não-invasiva, mais acessível, quando comparada ao DXA, e de fácil 

manuseio. O método é baseado na condução de corrente elétrica no corpo e nas 

diferenças de condutividade elétrica entre os componentes de gordura e água 

corporal. A resistência elétrica e a reatância juntamente com a massa corporal, 

a estatura e o nível de atividade física praticada pelo indivíduo, podem através 

de diversas equações estimar a composição corporal. Por meio de Hofsteenge 

et. Al. (2015).  

Em estudo realizado por Nunez et. Al. (2000) concluiu-se que entre os 

diferentes pontos de contato possíveis de se realizar a coleta, os melhores 

resultados em comparação ao valor da DXA foram encontrados quando 

utilizados a mão e o pé (0,97). Sua validade tem sido bastante questionada em 

função do rígido protocolo pré-coleta, dependendo totalmente da colaboração do 

avaliado, já que seus resultados podem ser alterados por fatores fisiológicos, de 
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hidratação, jejum, entre outros. Além disso, o resultado da composição corporal 

depende diretamente da equação escolhida, já que existem diversas já 

validadas, cada uma para populações de características específicas, e a escolha 

equivocada irá comprometer significativamente os resultados da avaliação 

(Costa and Cyrino 2016)  Dados como massa (kg), estatura (cm), idade (anos), 

sexo e nível de atividade física são indispensáveis para seleção da equação mais 

apropriada (Barbosa et Al. 2001). 

Em meio a tantos questionamentos acerca da validade das diferentes 

equações já validadas no uso da BIA, esse trabalho se propõe a testar a validade 

de predição da massa livre de gordura por equações de bioimpedanciometria, 

utilizando a Absortometria de Raios X de Dupla Energia como padrão. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Testar a validade de predição da massa livre de gordura de atletas 

universitários de futebol por equações de bioimpedanciometria, utilizando a 

Absortometria de Raios X de Dupla Energia como padrão. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

Comparar os resultados obtidos entre métodos para o grupo de estudo. 

Definir entre as equações propostas por diferentes métodos se há alguma 

mais indicada à amostra em análise. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. COMPOSIÇÂO CORPORAL 

 

O estudo da composição corporal (CC) quantifica os principais 

componentes estruturais do corpo humano, que compõem a massa corporal total 
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(Mouad, 2015). Para Carvalho e Pires Neto (2000), deve se conhecer a fundo a 

CC para que se obtenha uma avaliação criteriosa sobre cada modificação do 

organismo. Sendo de extrema relevância para o desempenho de qualquer 

capacidade física, ao descrever a proporção relativa de todos os tecidos, 

frequentemente descritos como percentual de gordura, massa livre de gordura e 

o tecido magro (Esco, 2015). 

Para Heyward (2001), o monitoramento das mudanças na MLG e na MG 

pode ampliar nossa compreensão do metabolismo energético e dos processos 

patológicos, levando ao desenvolvimento de estratégias de intervenção 

nutricional e exercícios mais eficazes para neutralizar a perda de MG associada 

a fatores como desnutrição, envelhecimento, lesões e certas doenças.  

Para Clarys, Martin et al. 1984) relatam a divisão do corpo humano do 

ponto de vista bioquímico e anatômico. Em que ponto de vista bioquímico 

existem quatro elementos: água, proteína, minerais e lipídeos, já no ponto de 

vista anatômico tem se a massa muscular, a massa de gordura, massa óssea e 

por fim a massa residual. Para Carvalho e Neto (1998) trata-se de um 

componente de aptidão física de grande importância na determinação e 

orientação de programa de controle de peso corporal, assim como monitorar 

qualquer alteração dessa massa.  

  

3.2. COMPOSIÇÃO CORPORAL EM ATLETAS 

 

 A avaliação da composição corporal torna-se determinante para 

atletas de qualquer modalidade, já que para o desenvolvimento de uma 

avaliação mais criteriosa sobre os efeitos do treino no corpo humano existe a 

necessidade de fracionar nos seus diferentes componentes. Além disso, pode 

prevenir o aparecimento de lesões, identificar futuros talentos, melhorar o 

controle e a prescrição dos programas de treino (Mouad e Matias, 2015). Os 

dados de composição corporal também podem ser usados para estimar massas 

corporais saudáveis para clientes e para determinar pesos para atletas onde a 

massa é fator de desempenho. Além disso, os fisiologistas do exercício podem 

monitorar o crescimento, a maturação e as alterações relacionadas à idade na 

CC (Heyward, 2001). 
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Ackland et Al. (2012) lembram que em modalidades esportivas 

específicas a CC é uma variável que está relacionada ao desempenho. Nesses 

esportes em que a massa influência na performance ou na categoria a ser 

disputada pela massa corporal, muitos atletas fazem uso de métodos extremos 

para reduzir a massa rapidamente ou até mesmo manter uma massa corporal 

baixa para obter alguma vantagem competitiva. Como consequência, atletas 

com massa corporal muito baixa, normalmente apresentam extremas  alterações 

devido a desidratação ou distúrbios alimentares. A avaliação do mineral ósseo é 

importante para compreender se existem problemas de desenvolvimento ou se 

o atleta corre o risco de uma possível fratura (Mouad e Matias, 2015). Uma 

porcentagem extremamente baixa de GC, pode acarretar uma baixa densidade 

mineral óssea, gerando problemas comuns em muitos esportes. 

Deliberadamente Sub-peso induzido ou redução de massa a curto prazo pode 

levar a problemas médicos graves com algumas vezes consequências fatais.  

 

3.3. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

Por meio de métodos diretos e/ou indiretos é possível quantificar os 

principais componentes do corpo, obtendo-se importantes informações sobre 

tamanho, forma e constituição, características influenciadas por fatores 

genéticos e ambientais (Mouad e Matias, 2015). Heyward (2001) descreve uma 

série de métodos altamente sofisticados, mas caros, que podem ser usados para 

obter medidas de referência da composição corporal, incluindo tomografia 

computadorizada, imagens de ressonância magnética e análise de ativação de 

nêutrons. Porém pelo alto custo acabam inviabilizando o seu uso em muitos 

locais onde não se tem acesso a essas tecnologias. 

Alternativamente, a densitometria, a hidrometria e a absorciometria de 

raios-x de dupla energia são mais comumente usadas em configurações de 

pesquisa para obter medidas de referência da composição corporal. Todos 

esses métodos estão sujeitos a erro de medição e têm pressupostos básicos que 

nem sempre são verdadeiros. Portanto, nenhum deles pode ser considerado 

isoladamente como um "padrão-ouro" quando comparado ao método de 

dissecação para a CC (Heyward, 2001).  
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Mouad e Matias et Al. (2015) afirmam que a disponibilidade de métodos 

que estimam a composição corporal é fundamental para a avaliação física de 

atletas. É importante conhecer a limitação de cada um e a sua validade para que 

as suas estimativas sejam interpretadas corretamente.  

 

3.4. ABSORCIOMETRIA DE RAIOS-X DE DUPLA ENERGIA  

 

 Por mais de duas décadas, a absorciometria de raios-x de dupla energia 

(DXA), tem sido o método diagnóstico mais escolhido para osteoporose e tem 

sido utilizado cada vez mais na quantificação de tecidos moles. Ele consegue 

isso por meio da passagem de feixes de raios-x filtrados em duas energias de 

fótons diferentes através do participante que são atenuados diferencialmente 

pelo material em seu caminho. A coleta é realizada com o participante deitado 

na mesa de digitalização, o processo mapeia a massa e a composição de cada 

pixel em termos de tecido ósseo mineral, gordo e isento de gordura (Ackland et 

Al, 2012). 

Para Heyward (2001), a DXA seria uma tecnologia relativamente nova que 

está ganhando reconhecimento como método de referência para a pesquisa de 

CC. Esco et Al. (2015), classificam a DXA como uma alternativa atraente à 

hidrodensitometria como método de referência por ser rápida, segura, e requerer 

cooperação mínima do sujeito e, mais importante, leva em conta a variabilidade 

interindividual no conteúdo mineral ósseo. Essa tecnologia tem sido recomendada 

como um método válido na determinação da CC sendo classificada como um 

modelo do nível molecular a três compartimentos já que estima massa gorda, 

mineral ósseo e massa isenta de gordura e osso (Mouad e Matias, 2015). 

Embora a DXA tenha sido desenvolvida como uma ferramenta para medir a 

composição mineral óssea. Além de obter estimativas de GC relativa e massa 

de tecido magro, a DXA fornece medidas segmentares e regionais de 

composição corporal (Heyward, 2001). Ackland et Al. (2012) se posicionam que 

quando se trata de atletas, a medição DXA apresente várias vantagens sobre 

outras tidas como referência e de laboratório, devido à sua velocidade de 

execução e por ser uma medida minimamente influenciada pela flutuação da 

água. 



18 

 

Algumas das peculiaridades dessa avaliação sã que na medição de 

atletas que são excessivamente pequenos, grandes ou magros podem introduzir 

erros maiores do que para tamanho padrão e composição. Indivíduos maiores 

que 192 cm podem ser muito altos para o leito de varredura, enquanto os tecidos 

moles de pessoas muito obesas podem migrar para além da largura disponível 

da área de varredura. Os scâneres mais recentes podem acomodar indivíduos 

de 120 kg, mas os atletas de força podem exceder a massa permitida pelos 

modelos mais antigos (Ackland et Al. 2012). 

Para Mouad e Matias (2015), a DXA é uma técnica ainda pouco acessível 

em contextos clínicos e de campo sendo pouco prática na determinação da 

composição corporal nestes contextos não laboratoriais. Sendo importante 

identificar técnicas alternativas que tornem a avaliação menos dispendiosa. 

Infelizmente, DXA é caro e requer um laboratório com um técnico. Assim, a 

maioria dos treinadores e atletas não tem acesso à DXA e são em vez disso 

forçados a usar métodos de campo menos precisos, como o índice de massa 

corporal (IMC), dobras cutâneas (SFs), e análise de impedância bioelétrica (BIA), 

afirmam Companny e Nall (2010). O que pode ser complementado por Esco 

(2015), quando afirma que as varreduras de DXA são caras, e envolvem a 

exposição radiação, e são encontrados principalmente somente em laboratórios 

e clínicas, é inconveniente o uso dentro de grandes populações atléticas.  

Esco et Al. (2015), afirmam ainda que a padronização da tecnologia DXA 

é imperativa antes de ser universalmente aceita como um método de referência 

para a avaliação da CC. As estimativas de DXA da massa gorda dependem 

diretamente do fabricante, que podem ser três, Hologic, Norland ou o Lunar, do 

modo de coleta de dados e da versão de software usada para analisar os dados. 

Tornando-se assim, um pouco difícil de estabelecer a validade de DXA para a 

avaliação da CC quando comparado com outros métodos de referência também 

tidos como padrão. Ainda assim, os pesquisadores estão começando a usar a 

DXA para desenvolver e validar cruzadamente métodos de campo de CC e 

equações de predição. 
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3.5. BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA 

 

 Carvalho e Pires (2000), afirmam que uma das alternativas de se 

conseguir um fracionamento do corpo humano em seus componentes e poder 

entender suas variações em relação a massa total é por meio da Bioimpedância 

Elétrica (BIA). Barbosa et. Al. (2005), consideram a análise por BIA um método 

não invasivo e portátil que tem sido usado para análise da CC nas últimas 

décadas. Contudo, ela não mede a CC diretamente.  Para Company e Ball 

(2010), trata-se de um método simples, barato e não invasivo, sendo uma 

alternativa capaz de reproduzir e estimar a CC, podendo ser usado tanto em 

laboratórios como na rotina.  

Ackland et. Al. (2012) dizem que uma das principais premissas da BIA é 

que o condutor tem forma cilíndrica e que a corrente é distribuída ao longo do 

condutor uniformemente. Podendo ser utilizada para quantificar a distribuição 

dos níveis extra e intracelular de água, podendo ser feitas aplicações importantes 

para a área da saúde em geral nas áreas de balanço de fluidos e monitoramento 

de vários grupos de pacientes, incluindo hemodiálise e outros pacientes com 

doença renal. Alvero Cruz et Al. (2011), afirmam existir uma estreita relação entre 

as propriedade elétricas do corpo humano, a CC dos diferentes tecidos e 

conteúdo total de água no corpo.  

A BIA é capaz de medir dois parâmetros elétricos: resistência do corpo e 

reatância. Em que a resistência seria a oposição oferecida pelo corpo ao fluxo 

de uma corrente elétrica, e está inversamente relacionada com a água e eletrólito 

do tecido. A reatância está relacionada com a capacidade da membrana celular 

e podem ocorrer variações dependendo da sua intem que ela se propõe a medir 

a resistência e reatância utilizando uma corrente elétrica passada entre pontos 

de contato, tais como as mãos e os pés.  

Um dos pioneiros em estudos com BIA, Segal (1988) a considera um 

analisador de impedância portátil com um método que produz uma medida de 

resistividade total do corpo. O método baseia-se no princípio de que a 

impedância para o fluxo elétrico de uma corrente injetada está relacionada ao 

volume de um condutor. Barbosa et Al. (2005) define a BIA como uma estimativa 

estatística de gordura, pois depende de uma análise de regressão entre 
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impedância e um método de referência para o desenvolvimento de fórmula de 

predição. Muitas equações de predição estão disponíveis para estimar os 

compartimentos corpóreos em função da resistência, levando em consideração 

variáveis antropométricas (massa e estatura), sexo e nível de atividade física. As 

equações de predição são válidas apenas para as populações específicas para 

a qual eles são desenvolvidos (Barbosa et Al. 2005). 

Embora a BIA venha sendo amplamente utilizada para CC, e muitas 

equações tenham sido produzidas, sua precisão é limitada em estimar a água 

corporal e gordura corporal. Uma limitação adicional do método BIA para atletas 

encontra-se nos pré-requisitos de medição no caso a abstenção do exercício 

(Ackland, Lohman et al. 2012). A desvantagem da BIA para Esco et Al. (2015) 

referem-se à dependência da hidratação Exigência de preparação adequada da 

pele e necessidade de Colocação precisa de eletrodos.  

 Os resultados das pesquisas que vêm sendo realizadas se mostram 

extremamente conflitantes no que diz respeito a sua fidedignidade em estimar a 

CC, Alvero Cruz (2011), ressalta o fato do corpo humano não ser um elemento 

uniforme, nem em sua área de secção transversal, nem em sua composição 

iônica, o que afeta diretamente a precisão das medidas. Para Carvalho e Pires 

Neto (2000), isso pode acontecer pela dificuldade em manter os níveis normais 

de hidratação nos avaliados, por diversos motivos como alimentação, 

temperatura corporal, variações no ciclo menstrual no caso das mulheres, 

exercício físico ou pelo uso de drogas ou diuréticos. Alvero Cruz et Al. (2011) 

fazem ainda outras recomendações que afetam diretamente a coleta do dado, 

que diz respeito ao manuseio do aparelho na hora da medição, como a posição 

do corpo e os pontos que deve se colocar os eletrodos. 

Outra razão seria a pouca informação acerca da validade e confiabilidade 

do método de avaliação, em outras palavras, o uso da equação equivocada para 

o grupo em questão, tendo em vista que boa parte dos softwares disponíveis no 

mercado não permite a escolha da equação mais adequada (Carvalho e Pires 

Neto, 2000). Ainda sobre a seleção da equação correta, Alvero Cruz (2011), não 

devem ser feitas sem antes conhecer a população que está avaliando e a 

população que foi avaliada no desenvolvimento da equação.   
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Mouad e Matias (2015) também ressalta as críticas que o método vem 

sofrendo, tendo a sua validade altamente dependente das condições de 

avaliação. Com os problemas para o uso em atletas (fatores fisiológicos, nível 

de hidratação) e várias questões que requerem mais investigação. Alvero Cruz 

(2011) considera a BIA um método aceitável para a estimação da CC e também 

de água corporal, para pessoas saudáveis, desde que se aplique a equação 

correta e especifica para aquele indivíduo ou população. 

  

3.5.1. AS EQUAÇÔES 

 

SEGAL ET AL. (1988) 

 

Equação proposta em 1988, validou o método BIA para a estimativa da 

CC. Em quatro laboratórios determinou-se através da densitometria a MLG com 

a BIA em 1567 adolescentes e adultos, com idade entre 17 e 62 anos, com o 

percentual de gordura variando entre 3% e 56%. Foram obtidas equações para 

predizer MLG por BIA, estatura, massa e idade para homens e mulheres. Os 

resultados confirmaram o validade da BIA e indicam que a precisão de predizer 

de MLG da impedância pode ser aumentada pelo sexo e por equações 

específicas. 

 

GRAY ET AL. (1989) 

 

Essa equação foi proposta em 1989, e procurou validar o uso da BIA em 

estimar a CC e explorar o uso desta técnica na população obesa. Oitenta e sete 

adultos variando a CC entre 8,8-59,0% de gordura corporal (GC) foram 

submetidos a medição de BIA e pesagem hidrostática(densidade). A MLG 

determinada com base na pesagem hidrostática foi comparada com a MLG da 

BIA de acordo com equações de regressão previamente publicadas. Os 

coeficientes de correlação foram elevados em todos os níveis de GC, mas as 

equações da impedância superestimaram a MLG em comparação com os 

resultados pela pesagem hidrostática em indivíduos com mais de 42% de GC. 

Este efeito foi ainda maior em indivíduos com mais de 48% de GC e foi obtida 
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uma equação de regressão para a determinação da MLG para estes sujeitos. 

Confirmando a excelente concordância entre a CC determinada a partir de BIA 

e da pesagem hidrostática, mas sugerem que se tenha cautela na aplicação de 

equações de regressão existentes para indivíduos muito obesos.  

 

CARVALHO E PIRES NETO (1998) 

 

  Equação proposta em 1998, afim de estimativar a MLG, pela BIA em 

universitários, por meio da avaliação de 66 sujeitos com idades entre 18 e 60 

anos, sendo submetidos a da BIA, pesagem hidrostática, dobras cutâneas, 

perímetros estatura e massa corporal. Sendo que nenhuma diferença 

significativa foi encontrada entre os valores médios mensurados e preditos da 

MLG. Sendo as equações propostas consideradas válidas para indivíduos que 

estejam dentro dos limites das variáveis analisadas para a avaliação em grandes 

grupos.  

 

LOHMAN (1992) 

 

 A equação foi desenvolvida em 1992, e foi validada com a pesagem 

hidrostática como método de referência, sua validação englobou homens e 

mulheres com idades entre 17 e 62 anos. Sendo a equação validada para 

diferentes etnias e se mostrando valida na predição de MLG da população 

(Heyward, 2001) 

 

3.6. Absorciometria de raios-x de dupla energia vs. Biompedância Elétrica 

 

O estudo de Mouad e Matias (2015), relata que muitas investigações têm 

comparado as estimativas de composição corporal da BIA com as dos métodos 

de referência, tais como a DXA e os resultados obtidos revelam-se, 

frequentemente controversos, normalmente devido à variabilidade no desenho 

do estudo, abordagem estatística e adoção de diferentes protocolos e 

frequências.  
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Company e Ball (2010), relatam em seu trabalho dois estudos anteriores 

que foram capazes de desenvolver uma equação de predição de BIA 

dependente de DXA para atletas Fornetti et Al.(1999) que investigou a 

confiabilidade e validade da BIA em 132 atletas do sexo feminino que participam 

de uma variedade de esportes. Comparado com DXA, sua equação de BIA 

previu MLG com um padrão de 1,1 kg de erro. Concluindo que a BIA seria uma 

estimativa confiável e válida para a composição corporal. 

Outro estudo foi o de Yannakoulia et Al. (2000), que semelhantemente ao 

estudo fe Fornetti et Al. (1999), também desenvolveram uma equação de BIA 

derivada de DXA, sendo que agora para jovens dançarinas. E pode concluir que 

a nova equação de BIA avaliou com precisão a composição corporal neste grupo. 

Sendo necessários outros estudos para validação cruzada em vários grupos de 

dançarinos.  

É claro a partir dos estudos de Fornetti et al. (1999) e Yannakoulia et al. 

(2000) que a BIA O potencial para ser um método válido e preciso para medir a 

composição corporal do atleta quando As equações específicas do atleta são 

criadas a partir de DXA. Existe uma necessidade de BIA em comparação com 

os métodos laboratoriais estabelecidos para testar a validade da BIA. Segmento 

corporal Variações, hidratação e geometria do corpo são possíveis razões pelas 

quais as equações BIA só podem ser Aplicado a uma população específica. A 

proporção de água extracelular (ECW) para água intracelular (ICW) também 

limita as equações de BIA em populações com um estado alterado de hidratação. 

BIA As medições precisam ser padronizadas para obter resultados reprodutíveis 

(Kyle et al., 2004a). Sugere-se que as medidas antropométricas sejam 

adicionadas às equações de predição BIA (Foster & Lukask, 1996).  

 

4.  MÉTODOS 

 

A amostra foi constituída por 39 atletas, homens, da seleção de futebol 

universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A coleta de dados 

foi realizada durante o período de preparação geral para a temporada. Todos os 

participantes foram esclarecidos sobre todas as etapas do estudo e assinaram 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Todos os procedimentos do 

estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e realizados em conformidade 

com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, para a realização de 

estudos envolvendo seres humanos.  

A amostra foi selecionada de forma intencional a fim de que houvesse um 

padrão entre os resultados obtidos nas avaliações, tendo em vista, o nível de 

aptidão física entre os atletas. As avaliações decorreram após jejum completo 

de 4 horas, com abstinência de álcool nas últimas 48 horas, e exercício físico 

nas últimas 24 horas que antecederam os testes. Todas as medições de cada 

atleta foram efetuadas na mesma manhã.  

 A massa corporal foi medida na balança Prix, da marca TOLEDO, com 

capacidade de 150 kg e resolução de 100 g, com o indivíduo vestindo o mínimo 

de roupa possível e descalço. A estatura foi medida com o uso de estadiômetro 

vertical da marca SANNY®, do modelo Personal Caprice. 

 As medidas de DXA, foram obtidas por meio de um equipamento da marca 

GE do modelo Prodigy Advance, e analisados no software específico do próprio 

fabricante. As medidas da DXA e da BIO foram coletadas no mesmo dia no 

laboratório com o controle de temperatura do ambiente. A avaliação foi realizada 

pelo modo de corpo inteiro, que inclui a estimação da massa isenta de gordura 

e gorda, e da massa isenta de gordura e osso, além do peso mineral ósseo. Foi 

realizada uma estimação da massa gorda, da massa isenta de gordura, da 

massa isenta de gordura e osso, assim como do conteúdo mineral ósseo. A DXA 

mede a atenuação dos raios-X emitidos com frequências entre os 70 e 140 kV 

sincronizados com a frequência de linha para cada pixel da imagem recolhida 

pelo scan.  

Antes da avaliação, foi realizada uma calibração do aparelho de acordo 

com as recomendações do fabricante. O mesmo técnico posicionou o 

participante e realizou a avaliação e análise dos resultados, de acordo com o 

protocolo padronizado de análise para o exame de corpo inteiro.  

As medidas de resistência e reatância, foram realizadas em um 

equipamento de bioimpedanciometria da marca Biotetronic®, fazendo uso de 
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eletrodos da marca Sanny. Foram realizadas seguindo o modelo proposto por 

(Lukaski, Johnson et al. 1985).  Sendo obtidas e anotadas, para serem utilizadas 

nas equações de Segal et. Al. (1988), Gray et. Al. (1989), Lohman (1992) e 

Carvalho e Pires Neto (1998).  

Face aos diferentes níveis de hidratação observados em atletas, 

escolheu-se no dispositivo o modo “atleta” para todos os participantes, que é 

definido pelo fabricante como o correspondente a uma pessoa envolvida em 

atividade física intensa por mais de 12 horas por semana. Todas as medições 

foram efetuadas com o indivíduo deitado, com pelo menos 5 minutos de repouso, 

a fim de reduzir ao máximo possível o erro com alterações agudas na distribuição 

de fluido corporal. Foi solicitado aos participantes que retirassem todos os 

acessórios de metal, permanecessem descalços. Antes da avaliação ser 

efetuada verificou-se que as pernas e coxas, assim como braços e tronco não 

estavam em contato.  

Para análise estatística foram utilizados os softwares SPSS (SPSS inc., 

versão 22.0, Chicago IL, USA) e o Medcalc (MedCalc Statistical Software version 

17.0.4, Ostend, Belgium). Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk a fim de identificar 

a distribuição dos dados; após a normalidade constatada foi efetuada uma 

análise descritiva da média e desvio padrão. Para comparar as médias dos 

Percentuais de Massa Livre de Gordura (%MLG) obtidos pelas equações 

inseridas na Bioimpedância com a DXA, foi utilizado o teste t de Student para 

amostras dependentes. Para todos os testes foi adotado um valor de 

significância de p < 0,05.  

Posteriormente, foram desenvolvidos modelos de regressão linear para 

estimar o desempenho das equações da BIA para predição do %MLG alternativo 

ao método de referência. Também foram analisados os coeficientes de 

correlação de Pearson (R), os coeficientes de determinação (R2) e o erro padrão 

de estimativa (EPE), assim como o coeficiente de correlação de concordância 

(CCC), permitindo avaliar a precisão e a validade entre os métodos. 

Para analisar a concordância entre as equações de BIA com o método de 

referência foram produzidos gráficos de dispersão utilizando o método de Bland 

e Altman, apresentado o viés de diferença da média e intervalos de concordância 

a 95% traçados a ± 2 DP da diferença da média. 
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5. RESULTADOS 

 

As médias e os desvios padrão (DP) dos percentuais de massa livre de 

gordura das quatro equações da BIA estão apresentadas na tabela 1 juntamente 

com as diferenças médias (DM) comparadas em relação ao método de 

referência. 

 

Tabela 1 - Dados descritivos das equações de predição de Massa Livre de 

Gordura (%MLG) e as diferenças médias com o método de referencia (DXA). 

 Média ± DP Diferença média p 

Lohman 

(%MLG) 
84,36 ± 4,55 3,33  

0,001 

Gray (%MLG) 78,92 ± 4,91 -1,85 0,043 

Segal (%MLG) 85,61 ± 1,88 4,90 0,000 

Carvalho 

(%MLG) 
87,05 ± 3,20 6,03 

0,000 

 

Os métodos diferiram estatisticamente quando comparados ao DXA 

(81,02 ± 4,93). A equação de de Lohman superestimou a porcentagem de massa 

livre de gordura em 4,40%; Segal 6,09%; e Carvalho 7,76%. Já a equação 

proposta por Gray subestimou o método de referência em 2,04%. 

Os resultados das regressões lineares entre o método de referência e as 

outras equações de bioimpedanciometria BIA para o %MLG, assim como o 

coeficiente de correlação de concordância estão descritos na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Regressão entre as equações de predição para %MLG inseridas na 

Bioimpedância e %MLG pelo método de referência, DEXA. 

 r r2 EPE Declive Intercepto CCC 

Lohman 0,330 0,109 4,356 (%) 0,304* 59,739** 0,2621 
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Gray 0,361 0,130 4,648 (%) 0,373* 48,774** 0,4040 

Segal 0,319 0,102 1,808 (%) 0,123 75,657** 0,1628 

Carvalho 0,352 0,124 3,041 (%) 0,229* 68,518** 0,1550 

 

r2 = coeficiente de determinação; EPE = erro padrão de estimação; CCC = 

coeficiente de correlação de concordância; * Declive significativamente diferente 

de 1, p <0,05. ** Intercepto significativamente diferente de 0, p<0,05. 

As equações da BIA explicam consecutivamente 10% 13%, 10% e 12% 

para Lohman, Gray, Segal e Carvalho sobre a variabilidade dos valores de 

%MLG observados a partir do método de referência.  

Quanto aos EPEs, das quatro equações, apenas a equação proposta por 

Segal apresentou um valor em torno de 2%, as demais apresentaram valores 

oscilando entre 3 e 5%. 

Os resultados sugerem que para todas as equações quando comparadas 

ao método de referencia (DXA) os coeficientes de correlação de concordância 

foram classificados como fracos (McBride, 2005). A avaliação de concordância 

por meio do método de Bland-Altman é apresentada na figura 1.  
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Figura 1 - Análise de Bland-Altman que representa a concordância entre os métodos para a avaliação do 
%MLG. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

Figura 1 - Análise de Bland-Altman que representa a concordância entre os 
métodos para a avaliação do %MLG. 

 

Observa-se para os gráficos de concordância que existiu uma maior 

superestimação na equação proposta por Carvalho, o limite superior do intervalo 

de concordância atingiu um valor de 15,5%. Em seguida a equação proposta por 

Lohman com 14,1%, Segal com 14,0 % e pôr fim a equação de Gray, para a qual 

houve superestimação, porém com um valor menor em comparação as outras, 

8,9%. No entanto, quando se observa os valores inferiores de limites de 
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concordância que subestimaram o valor apresentado pelo método de referência, 

percebe-se que a equação de Gray sobrepõe a posição das demais equações 

com uma subestimação de -12,6%, seguidas por Lohman com -7,5%, Segal com 

-4,2% e Carvalho com -3,5%.  

 

6. DISCUSSAO 

 

Este estudo teve como principal objetivo avaliar e testar a validade de 

predição da massa livre de gordura por equações de BIA, utilizando a DXA como 

padrão, numa amostra composta por atletas de futebol universitário. É valido 

ressaltar que houve diferenças significativas, entre as equações propostas pelo 

método alternativo e o de referência. 

Os resultados são apenas aplicáveis às quatro equações propostas pelo 

software, Gray e Bray (1989), Segal (1989), Lohman (1992), e Carvalho (1998), 

e a esta amostra em particular. Dificilmente terão validade se comparados a 

outro grupo com características diferentes. Na literatura existem diversas 

equações desenvolvidas para as mais diferentes populações, porém é difícil 

encontrar pesquisas que validem essas equações, por esse motivo basearemos 

nossa discussão em trabalhos desenvolvidos com as mais diversas populações, 

equações e até metodologias, o que gera diferenças entre os resultados quando 

comparados a este estudo. 

 No estudo em que apresenta sua equação Gray (1989) seus dados 

validariam as equações de regressão de Segal et. Al. (1988) quando tratar-se de 

uma amostra independente de sujeitos. Relata que a BIA, quando combinada 

com sexo, massa, estatura e idade de um sujeito, pode produzir uma estimativa 

aproximada da massa magra em uma ampla gama de composições corporais. 

Nesse estudo é proposto uma equação que contemple as pessoas com alto grau 

de obesidade o que pode justificar a grande variação de seus resultados em 

nosso estudo quando comparados ao valor de DXA. 

 Segal (1988) afirma em seu estudo que a estimativa de massa magra 

se torna mais precisa por equações específicas de gordura. Sua equação não 
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se mostrou confiável para sujeitos de composição corporal classificadas como 

diferentes da normalidade, aconselhando o uso das mesmas para grupos 

saudáveis. No entanto, afirmou serem necessárias mais pesquisas a fim de 

determinar a sensibilidade da BIA em detectar alterações na composição 

corporal em indivíduos durante a intervenção nutricional ou de treinamento.  

 Em um estudo com população semelhante a de nossa pesquisa 

Carvalho (1998), jovens brasileiros universitários, porém não necessariamente 

atletas, o autor comparou os dados de um padrão ouro, no caso a pesagem 

hidrostática, as dobras cutâneas e os valores obtidos pela bioimpedância. Onde 

a equação foi desenvolvida por apresentar valores confiáveis, fornecendo altos 

e significativos valores de correlação multipla e baixos valores de EPEs. 

 Gupta (2011), realizou uma pesquisa com a população adulta de 

Singapura, comparando a BIA com a DXA, a impedância se mostrou adequada 

para medir o percentual de gordura da população, mas não tão exata quando se 

analisa os dados individualmente. 

 Outro estudo que comparou os resultados dos métodos, foi o de 

Company e Ball (2010), que se propôs em avaliar 40 atletas de resistência e 

outros 40 atletas de potência, o percentual de gordura foi superestimado em 

ambos os grupos. Assim como aconteceu em nosso estudo com as equações 

de Lohman (1992), Segal (1989) e Carvalho (1998). Comportamento semelhante 

ao encontrado por Ellegard et. Al (2009), que compararam os métodos em uma 

população de pacientes com câncer em estados já avançados, e verificou uma 

subestimação significativa da massa magra dos pacientes pela BIA quando 

comparada aos resultados da DXA. 

 Reis Filho (2012) se propôs a comparar 3 diferentes aparelhos de BIA 

para avaliação do percentual de gordura em universitários, sendo todos os 

aparelhos tetrapolares de corpo inteiro, o modelo Biodynamics 310, de membros 

superiores OMRON modelo HBF-306BL e, membros inferiores balança TANITA 

modelo FS-088R, todos com corrente elétrica 50 kHz. E constatou que não 

houve diferenças significativas entre eles, com correlação forte e significativa 

para os 3 aparelhos. 

 Segundo Bland & Altman (1986) a análise isolada dos valores de 

correlação pode induzir a erro. Sendo necessário verificar se os métodos se 

correlacionam, Sendo que uma correlação forte não significa concordância. 
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Nessa análise é possível verificar a dispersão dos pontos de cada indivíduo 

avaliado. Sendo considerada uma concordância perfeita somente se os pontos 

se encontrarem na linha de igualdade e uma correlação perfeita seria caso os 

pontos se encontrassem em qualquer linha reta. Logo nesse estudo, não houve 

concordância nem correlação perfeita entre os métodos. 

Mouad e Matias (2015) afirmam que partindo do princípio que existem 

diversos modelos de BIA, assim como métodos de referência utilizados, torna-

se difícil a comparação entre os estudos existentes, podendo ser encontrados 

resultados bem diversos. Uma das razões para isso certamente é a grande 

variedade de equações utilizadas, todas desenvolvidas para populações 

específicas não sendo aplicáveis a qualquer grupo. Podendo sofrer alterações 

por diversos motivos como as diferenças étnicas o estado de hidratação dos 

indivíduos avaliados, como mencionado anteriormente.  

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados sugerem que para todas as equações, propostas pelo 

software da BIA, quando comparadas ao método de referencia (DXA) os 

coeficientes de correlação e concordância foram classificados como fracos. 

Assim sendo, podemos afirmar que vários avanços tem sido realizados na 

pesquisa de composição corporal fazendo uso desses métodos, mas quando 

realizamos uma comparação entre eles ainda existe muito a ser produzido, seja 

na produção de novas equações que atendam ao estudo de uma população 

específica ou ao controle de inúmeras variáveis capazes de alterar os níveis de 

resistência e reatância do sujeito naquele momento.  
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