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RESUMO 

A prática do ballet clássico promove boa postura, melhora no 

condicionamento físico, tônus muscular e modelamento do corpo, resultando em um 

aumento no gasto energético. Para proporcionar a leveza e fluidez dos movimentos 

da dança, preconiza-se um baixo peso corporal e menores índices de massa gorda 

aos seus praticantes, de forma que a composição corporal está diretamente 

relacionada com o desempenho esportivo. Nesse sentido, avaliar a composição 

corporal de praticantes de ballet clássico é importante para manutenção das 

condições gerais de saúde, bem como necessária para evitar conseqüências 

deletérias devido a um baixo peso corporal. Apesar de absorciometria por dupla 

energia de raios X (DXA) ser considerada um método de referência, a antropometria 

e a bioimpedância elétrica (BIA) são técnicas mais acessíveis, porém dependentes 

da utilização de equações de predição adequadas para a estimativa de massa gorda 

(MG) ou massa livre de gordura (MLG). Apesar de diferentes equações para 

populações distintas estarem disponíveis na literatura, não foram  encontradas 

equações específicas ou validadas para bailarinas brasileiras na literatura 

consultada. Diante disso, o presente estudo propôs-se a validar equações de 

predição de antropometria e BIA para estimativa da composição corporal em 

praticantes de ballet clássico, comparando-as com os resultados obtidos pela DXA. 

Realizou-se um estudo transversal, com coleta de dados entre junho de 2016 

e abril de 2018, no qual avaliaram-se 37 praticantes de ballet clássico do gênero 

feminino em um nível intermediário/avançado. Os exames de avaliação da 

composição corporal incluíram: avaliação de corpo total por meio da DXA, avaliação 

antropométrica e avaliação da BIA com uso de aparelho tetrapolar. Vinte diferentes 

equações de predição foram testadas, sendo 8 equações para MG utilizando a 

antropometria e 12 para predição de MLG utilizando dados de BIA. Realizou-se a 

correlação entre os resultados de MG ou MLG dados pelas equações e pela DXA 

pela correlação de Pearson (r). O one sample T-test foi usado para verificar se as 

diferenças médias entre os resultados das equações e a DXA diferiam 

significativamente de zero. A validade entre as diferentes equações e a DXA foi 

determinada através da análise de Bland-Altman, utilizando-se a regressão linear 

simples para testar a presença de viés proporcional entre as equações testadas e a 

DXA. A amostra estudada apresentou mediana de idade de 19 (16, 24) anos e 
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média de 28,37 (7,01)% de MG obtida pela DXA. Para MG determinada por 

equações de antropometria, a equação proposta por Durnin & Womersley (1974) 

apresentou boa concordância com a DXA (r = 0,852, p < 0,000, e one sample T-test 

p = 0,600), não apresentando viés proporcional (R² = -0,055, beta = 0,021, p = 

0,929). Para MLG pela BIA, nenhuma das equações preditivas testadas mostrou-se 

válida para a população em estudo. Os resultados demostraram que apenas a 

equação proposta por Durnin & Womersley para predição de MG foi aplicável na 

avaliação da composição corporal das praticantes de ballet clássico estudadas, 

ressaltando-se a importância da necessidade de validação de equações ao aplica-

las em populações específicas.  

Palavras-chave: Composição corporal; DXA; Bioimpedância elétrica; Antropometria; 

dança.  

x 



11 

 

ABSTRACT 

 
The practice of classical ballet promotes posture, improvement in physical 

conditioning, muscle tonus and body modeling, resulting in an increase in energy 

expenditure. To provide fluidity of dance movements, low body weight and lower fat 

mass indexes are recommended for practitioners, so that body composition is directly 

related to ballet performance. Evaluating body composition of classical ballet 

practitioners is important for maintaining the general health conditions, as well as to 

avoid deleterious consequences of a low body weight. Although dual-energy-X-ray 

absorptiometry (DXA) is considered a reference method, anthropometry and 

bioelectrical impedance (BIA) are more accessible, but dependent on the use of 

prediction equations suitable for estimating Body Fat (BF) or Fat-Free Mass (FFM). 

Different equations for distinct populations are found in the literature, and no specific 

equations for Brazilian dancers are found. The aim of present study was to validate 

anthropometry and BIA equations for body composition, comparing them with DXA, 

for non-professional classical ballet dancers. A cross-sectional study was conducted, 

with data collection between June 2016 and December 2017. Female ballet dancers 

at intermediate/advanced level (n = 37) were assessed. Body composition evaluation 

included total body assessments using DXA, anthropometric assessments and 

tetrapolar BIA. Twenty different predictive equations of anthropometry (n=8) and BIA 

(n=12) were used to estimate the Body Fat (BF) and Fat-Free Mass (FFM). The 

correlation between the BF or FFM results given by equations and DXA was 

determined by the Pearson’s correlation (r). The one sample T-test was used to verify 

if the mean differences between the results of the equations against DXA significantly 

differed from zero. The concordance between the different equations and DXA was 

determined through the Bland-Altman analysis, using simple linear regression to test 

the presence of proportional bias between the equations and DXA. The studied 

population had a median age of 19 (16, 24) years and a mean BF of 28.37 (7.01)% 

by DXA. For BF determined by anthropometry equations, the one proposed by 

Durnin & Womersley (1974) presented good agreement (r = 0.852, p < 0.000, e one 

sample T-test p =0.600), with no proportional bias (R² = -0.055, beta = 0.021, p = 

0.929). For the BIA equations, none of the predictive equations tested were valid for 

the study population. The results showed that only the equation proposed by Durnin 

& Womersley was applicable in the evaluation of body composition of the classical 

xi 
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ballet dancers studied, emphasizing the importance of the validation of equations 

when applied in specific populations. 

 

Key words: Body composition; DXA; Bioelectrical impedance; Anthropometry; 

Dance. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A prática de esportes oferece inúmeros benefícios para a saúde, como 

aumentar o condicionamento, fortalecer a musculatura, reduzir o stress e prevenir 

doenças cardiovasculares1. Dentre as modalidades consideradas esportivas, a 

dança clássica, de forma geral, nem sempre é inserida. Porém, o conceito plural de 

esporte compreende não somente a perspectiva do alto rendimento, mas, também, 

como esporte de lazer, tempo livre e esporte escolar, devendo, nesse contexto, a 

dança ser considerada uma modalidade esportiva, incluindo o ballet clássico2. 

A prática do ballet é comumente iniciada na infância e adolescência, sendo o 

gênero feminino predominante nesta modalidade. Dentre os benefícios promovidos 

pelo ballet, destacam-se o alongamento, boa postura, melhora no condicionamento 

físico, tônus muscular e modelamento do corpo, explorando a capacidade de 

aprendizado, musicalidade, o trabalho em equipe e o controle mental sobre o 

equilíbrio e o corpo. Por estes motivos, muitas vezes a prática persiste até a vida 

adulta3. 

O gasto energético obtido durante a prática de ballet clássico ainda não é 

exatamente definido, porém sabe-se que depende do nível de treinamento do 

praticante e da metodologia utilizada para sua aferição4. A Associação Brasileira de 

Nutrição Esportiva5 considera o ballet clássico como atividade física aeróbica de 

média intensidade, que promove um gasto energético aproximado de 312 Kcal por 

hora.    

Além de exigir um bom preparo físico, a prática do ballet clássico requer 

também preparo dos sistemas aeróbio e anaeróbio, habilidades, movimentos 

acrobáticos precisos e extrema eficiência do sistema músculo esquelético, 

especialmente dos membros inferiores 4,6. Essa dança também exige uma estrutura 

longilínea e índices menores de massa corporal, reforçando a existência de uma 

constante busca pelo corpo leve e com baixo percentual de massa gorda (MG), de 

forma a obter fluidez e leveza dos movimentos, considerados essenciais para a 

beleza da dança7–9. Também por requerer flexibilidade e agilidade, é comum o ballet 

ser um dos esportes conhecidos por preconizar o baixo peso corporal e 

supervalorizar a estética10. Tal fato leva, muitas vezes, as bailarinas a manter uma 

baixa ingestão energética e, conseqüentemente, um baixo peso corporal, 

interferindo tanto na saúde como no desempenho esportivo39. 
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Sendo assim, estudar a composição corporal de seus praticantes se torna de 

grande importância, não só pela manutenção das condições gerais de saúde, como 

para evitar conseqüências deletérias como amenorreia e osteoporose, deficiência de 

ferro, anemia, injúrias musculoesqueléticas e desmineralização óssea, desidratação, 

devido à um baixo peso corporal11,12.   

O estudo da composição corporal é definido como o estudo das quantidades 

e proporções dos principais componentes estruturais corporais, através do 

fracionamento do peso corporal, fazendo parte do estado nutricional de um 

indivíduo13–15. A massa total pode ser estudada considerando-se o modelo de 2 

compartimentos, quais sejam, MG, essencial ou não-essencial, e a massa livre de 

gordura (MLG), composta por todos os tecidos e resíduos isentos de lipídios, 

incluindo água, músculos, ossos, tecidos conjuntivos e órgãos internos14,16. 

Sabe-se que os diferentes componentes da composição corporal sofrem 

influência de fatores como a idade, sexo, estado de maturação, incluindo também a 

influência de um treinamento sistemático esportivo sobre as massas corporais17–20. 

No âmbito esportivo, observa-se elevados índices de correlação entre o percentual 

de gordura corporal, ou MG, e o rendimento obtido, no qual evidencia-se a 

incompatibilidade entre a excelência competitiva e altos índices de adiposidade 

subcutânea21,22. 

Ao longo dos anos, foram desenvolvidos diversos métodos de avaliação que 

permitem verificar alterações nos tecidos corporais ao longo do tempo. Esses 

métodos têm utilização variada, de acordo com suas bases físicas, acurácia, 

facilidade de utilização, custo e viabilidade do equipamento15,23. 

Os métodos de avaliação corporal podem ser diretos, indiretos e métodos 

duplamente indiretos24,25. O grau de complexidade dos métodos é variável, sendo a 

escolha de um método dependente do fim a que a sua aplicação se destina e dos 

meios de que se dispõe 26. Dentre os métodos indiretos mais utilizados, encontra-se 

a absorciometria por dupla energia de raios X (DXA), considerada atualmente um 

dos métodos de referência, pela sua grande precisão, e, entre os duplamente 

indiretos, cita-se a aferição de dobras cutâneas, também chamada de técnica 

antropométrica ou antropometria, e a bioimpedância elétrica (BIA)27–30.  

A exceção da DXA, esses métodos necessitam da utilização de equações 

preditivas para obter-se os valores de MG e MLG. Sendo assim, sabendo da 

viabilidade dos métodos mais simples e com o objetivo de minimizar erros de 
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cálculo, utilizando técnicas como a antropometria e a BIA, diversos estudos são 

encontrados para validar equações preditivas para estimativa da composição 

corporal para grupos específicos ou grupos populacionais47–50. A influência do 

contexto étnico e sociocultural é fator relevante para as discussões sobre as 

mudanças nos padrões de composição corporal, embora os mecanismos exatos 

envolvidos na diferenciação étnica com relação à qualidade e quantidade dos 

componentes corporais sejam pouco compreendidos51.  

Dessa forma, é importante avaliar diferentes populações a fim de se obter 

resultados coerentes com aquela amostra, em determinado meio sociocultural. 

Existem dezenas de equações preditivas aplicáveis com a antropometria e BIA 

registradas na literatura científica, como, por exemplo, as desenvolvidas por Durnin 

e Womersley31; Guedes32; Jackson, Pollock e Ward33, Segal34 e Sun35. Equações 

para populações generalizadas são comumente usadas para todos os tipos de 

indivíduos, porém, as equações devem, prioritariamente, ser utilizadas em indivíduos 

ou grupos com características muito semelhantes (sexo, idade, atividade física, país 

de origem, etc.), de modo a obter-se conclusões mais fiáveis32,36,37. 

Em populações de bailarinas brasileiras, foram encontrados nove 

estudos6,11,12,44,52–56 com o objetivo de avaliar a composição corporal com o uso de 

dobras cutâneas ou da BIA em bailarinas clássicas. Ressalta-se que não foram 

encontrados estudos realizados com bailarinas brasileiras utilizando a DXA como 

método de avaliação da composição corporal. Também não foram encontrados, até 

a presente data, estudos em bailarinas que buscassem validar o uso de equações 

de antropometria e de BIA, utilizando a DXA como referência. Desta forma, o estudo 

propôs-se a validar diferentes equações de de predição de antropometria e BIA para 

estimativa de MG e MLG em bailarinas clássicas. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A dança trabalha diretamente com o corpo, e é através dele que a bailarina 

vivencia diferentes emoções e transmite a estética da coreografia38. Sua imagem 

corporal está sempre em evidência e faz parte da sua rotina. Apesar do ballet 

clássico ser, reconhecidamente, uma atividade que gera um aumento no gasto 

energético, estudos demonstram que sua prática, em diferentes níveis de 

treinamento, está associada com um estado nutricional prejudicado, devido 

principalmente a preconização de um baixo peso corporal para garantia de leveza e 

beleza dos movimentos relacionados à dança4,10.  

Estudar, então, a composição corporal de bailarinas é importante para a 

promoção de um estado nutricional saudável, compatível com a prática do ballet e o 

mais próximo à desejada. Também é importante para evitar a baixa aceitação da 

sua imagem corporal, que pode aumentar a ansiedade em relação ao desempenho, 

muito ligado à forma do corpo no ballet.  

Nesse contexto, sabe-se que mesmo as praticantes dessa atividade em nível 

não profissional sofrem com as pressões por um padrão estético adequado para a 

dança, mesmo que em uma menor proporção40–42, trazendo impacto na composição 

corporal, por almejarem um corpo semelhante ao das praticantes profissionais, as 

quais possuem um volume de treinamento maior. Na prática, observa-se que o 

rendimento na atividade, mesmo que seja de lazer, é importante para aumentar a 

motivação e e garantir a sua manutenção em longo prazo39,43,44. E apesar da 

reconhecida importância da avaliação da composição corporal de bailarinas, são 

poucos os trabalhos publicados na área, quaisquer que sejam os métodos 

observados3,43,45,46.  

Escassos também são os trabalhos que apresentem equações de predição de 

composição corporal para bailarinas, não sendo nenhuma desenvolvida em 

brasileiras. Apenas três equações57,58 foram desenvolvidas para bailarinas, em 

populações com contextos étnicos e culturais, diferentes do Brasil, bem como 

ultilizando bailarinas em nível de treinamento considerado profissional. 

Considerando o exposto, este estudo teve como objetivo validar diferentes equações 

de de predição de antropometria e BIA para estimativa de MG e MLG, comparando-

as com um método de referência (DXA), em praticantes não-profissionais de ballet 

clássico.
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

Validar equações de predição de antropometria e bioimpedância elétrica para 

estimativa da composição corporal em praticantes não profissionais de ballet 

clássico. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a composição corporal de praticantes de ballet clássico pelo método 

da absorciometria por dupla energia de raios X (DXA); 

 Avaliar a composição corporal desta população pelo método da aferição de 

dobras cutâneas e bioimpedância elétrica (BIA), utilizando suas respectivas 

equações preditivas;  

 Correlacionar os resultados obtidos pelas equações estudadas com o 

resultado encontrado com a DXA, verificando a concordância e validade das 

equações com a DXA como método de referência.  
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

4.1 BALLET CLÁSSICO 

 

A dança acompanha o homem desde sua origem e em sua organização 

social, sendo a arte mais antiga que se conhece. Dela surgiram as chamadas 

representações teatrais e as formas de entretenimento coletivo. Historiadores datam 

o início do ballet clássico como no século XVI, na Itália, e juntamente com a música, 

a poesia e a mímica era empregado como diversão para os nobres italianos, sendo 

uma evolução da dança primitiva 11,59. No século XVI, a rainha italiana Catarina de 

Médicis, após tornar-se rainha da França, incentivou a criação do chamado de “Balé 

Cômico da Rainha”, sendo este considerado o primeiro verdadeiro ballet59,60. 

Ballet é uma palavra francesa derivada do italiano “ballare”, que quer dizer 

dançar, bailar. A ortografia francesa “ballet” é usada de forma idêntica em inglês e 

em alguns dicionários brasileiros. O ballet clássico ou dança clássica tornou-se, no 

decorrer da história, o primeiro estilo de dança a alcançar reconhecimento popular59.  

Atualmente, a dança, apesar de ser ainda comumente ser vista como uma 

arte, uma manifestação cultural, é considerada, em suas diferentes modalidades, 

incluindo o ballet, como esporte, visto que o conceito plural de esporte compreende 

não só a perspectiva do alto rendimento, mas, também, o esporte como lazer em 

tempo livre2. 

Para Malanga61, o ballet clássico trabalha essencialmente a amplitude dos 

movimentos articulares, a precisão de seus giros sobre ou fora do eixo corporal e o 

domínio de seu equilíbrio emocional. A modalidade gera autoconfiança e ultrapassa 

as limitações corporais, bem como aprimora a personalidade, conduz a autoestima e 

amor-próprio que, consequentemente, conduz ao domínio da técnica.  

Ademais, a prática de treinos e ensaios diários do ballet clássico requer um 

bom treinamento físico, força muscular e endurance, além de extrema eficiência do 

sistema músculo esquelético, especialmente dos membros inferiores, e utilização de 

energia via anaeróbia e aeróbia3,62. A Associação Brasileira de Nutrição Esportiva 

considera a prática do ballet clássico como atividade física aeróbica de média 

intensidade5. 

A necessidade da bailarina manter a massa corporal adequada não está 

associada apenas a fins estéticos, mas, principalmente, na tentativa de privilegiar 
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componentes de MLG que a auxiliam na execução dos movimentos nas 

coreografias, garantindo-lhe vigor físico, graça e leveza nos movimentos10,62,63. Além 

disso, o menor peso corporal pode diminuir a sobrecarga nas articulações devido 

aos movimentos repetitivos ao longo dos anos de prática, evitando também lesões 

ortopédicas, bem como influenciar a velocidade, a resistência e o poder de um 

atleta, enquanto que a composição corporal pode afetar a força e a agilidade9,63. 

Sendo assim, conclui-se que estas variáveis estão diretamente relacionadas com o 

resultado esperado de uma bailarina clássica, ou seja, que seus movimentos sejam 

leves e velozes.  

 

4. 2 COMPOSIÇÃO CORPORAL E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 

O estudo da composição corporal quantifica os principais componentes 

estruturais do corpo humano, que compõem a massa corporal total 64. Esta é sujeita 

à mudanças relacionadas ao crescimento, fase reprodutiva, variação nos graus e 

tipos de exercício físico e os efeitos do envelhecimento e dependem diretamente de 

fatores como idade, sexo e genética17,65. O corpo humano pode ser subdividido em 

cinco níveis, sendo eles: atômico, composto pelos elementos químicos básicos; 

molecular, sendo composto por água, lipídios (gordura), proteínas, minerais e 

carbono; celular, considerado o componente metabolicamente ativo do corpo; 

tecidular sistêmico, relacionado à contribuição de tecidos específicos para massa 

corporal, como músculo esquelético, adiposo, osso, sangue, vísceras e cérebro; e 

corpo total, que consiste em analisar os tamanhos corporais, formas, proporções e 

características físicas66.  

O corpo humano é, então, dividido em dois grandes compartimentos: MG, 

massa adiposa ou gordura de todo o corpo, essenciais ou não-essenciais; e a MLG, 

que são todos os tecidos e resíduos isentos de lipídios, incluindo água, músculos, 

ossos, tecidos conjuntivos e órgãos internos14,16. 

A MG é a principal fonte de reserva de energia do corpo. Encontra-se 

reduzida nos estados de subnutrição aguda e aumentada nos estados de obesidade, 

fornecendo uma relação com o estado de saúde do indivíduo67. Alterações nos 

depósitos de gordura podem fornecer, indiretamente, informações na variação do 

balanço energético.  
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A MLG contribui para alterações na taxa metabólica de repouso, influenciando 

diretamente no gasto energético de uma pessoa, e, consequentemente, nas 

mudanças de composição corporal. É maior nos homens, aumenta com exercício 

físico, e é menor nos idosos, diminuindo com o envelhecimento68. Existe ainda na 

literatura a definição de massa magra, que é a MLG com a adição da gordura 

considerada essencial, localizada entre os órgãos internos, armazenada em 

pequenas quantidades na medula óssea, coração, nos pulmões, no fígado, no baço, 

nos rins, no músculo, nos tecidos ricos em lipídeos e no sistema nervoso, a qual é 

necessária para as funções fisiológicas normais, porém, basicamente, os exames de 

avaliação da composição corporal avaliam MLG e MG, esta última considerando a 

essencial e não essencial65.  

A MG e MLG são avaliadas em diversos estudos com esportistas e atletas, 

por serem modificáveis com a prática de atividade física e por estarem diretamente 

relacionadas com o desempenho desportivo22,69,70. A avaliação da composição 

corporal não só está relacionada diretamente com os níveis globais de saúde, como 

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

controle e a prescrição dos programas de treino64.  

Até o início do século 20, a análise da composição corporal ainda era 

realizada por meio de dissecação de cadáveres, por ser uma das maneiras diretas 

de medir os principais componentes do corpo humano. Com o tempo, foram 

desenvolvidos estudos que objetivavam estabelecer métodos indiretos para 

determinar a composição corporal, existindo diversos métodos descritos na 

literatura, com diferentes níveis de precisão, como ilustrados na Figura 114.  

Os métodos diretos oferecem alto nível de precisão para a avaliação da 

composição corporal e o erro padrão de estimativa (EPE) é pequeno, sendo a 

dissecação de cadáveres e a extração lipídica os métodos diretos mais conhecidos, 

porém pouco usuais e inviáveis de serem realizados no contexto desportivo26,68. Os 

métodos indiretos são validados através da comparação entre os resultados obtidos 

pelos métodos diretos e respaldados por princípios químicos e físicos que visam à 

extrapolação das quantidades de MG e de MLG. Quando os valores finais são 

parecidos, aceita-se que o método indireto em questão seja um bom instrumento 

para a análise da composição corporal26.   

A absorciometria por dupla energia de raios X (DXA) é um dos métodos 

indiretos mais indicados e estudados. Ela foi originalmente desenvolvida para a 
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medição da densidade óssea, mas ao longo do tempo, com a evolução dos 

softwares, a DXA tem sido recomendada como um método válido na determinação 

da composição corporal sendo classificada como um modelo do nível molecular a 3 

compartimentos, já que estima MG e MLG, diferenciando-a do tecido ósseo, 

medindo a composição do corpo regional subdividindo o corpo usando linhas de 

corte bem definidas27,71,72. Esta técnica tem o potencial para resultados muito 

precisos, seja qual for a idade, sexo, ou etnia do avaliado73.   

Seu princípio básico consiste na utilização de uma fonte de raio-X com um 

filtro que converte um feixe de raio X em picos fotoelétricos de baixa e de alta 

energia que atravessam o corpo do indivíduo74,75. É um método oneroso, que expõe 

o indivíduo a uma radiação laboratorial insignificante, com duração de 10 a 20 

minutos por parte avaliada71,76. A medida é realizada com o indivíduo deitado em 

decúbito dorsal, por meio de inúmeras varreduras transversas efetuadas desde a 

cabeça até o pé, obtendo-se, assim, o rastreamento. É considerado não invasivo, 

não necessitando de qualquer tipo de preparo anterior76,77. Levando-se em 

consideração os níveis compartimentais do corpo humano, a DXA é uma ferramenta 

conveniente e útil para a avaliação da composição corporal também porque a 

medida é minimamente influenciada pelas flutuações no componente de água30,78,79. 

Foram relatados EPE de 1,8% para conteúdo mineral ósseo, 1,5% para MLG 

e menos de 1,5% para MG, mostrando que o nível de precisão desses dispositivos é 

maior do que as medidas obtidas por BIA e aferição de dobras cutâneas, o que 

coloca a DXA, de fato, como um método confiável para avaliação da composição 

corporal73,75. A despeito disso, Sepherd e colaboradores27 citam que vários estudos 

que compararam DXA a um modelo de quatro compartimentos mostraram uma 

subestimação na avaliação da gordura corporal, com subestimação maior em 

indivíduos mais magros. Os autores também concluíram que a MLG e MG podem 

variar significativamente entre diferentes modelos (hardware e software) de DXA sob 

diferentes condições laboratoriais. Mesmo com EPE menores do que outros 

métodos, o fato da DXA ainda não ser acessível a toda população no Brasil, devido 

ao seu alto custo, torna fundamental a busca por métodos mais práticos e 

acessíveis.  
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Figura 1. Diagrama dos métodos de avaliação da composição corporal. 

Adaptado de Petroski15. 

 

A antropometria e a BIA são considerados métodos duplamente indiretos, que 

são validados com base nos métodos indiretos, o que aumenta a chance de erro dos 

resultados obtidos, tornando-os menos específicos, mas, ainda assim, viáveis80. A 
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antropometria corresponde à medida do tamanho corporal e de suas proporções. 

Sendo assim, é um dos indicadores diretos do estado nutricional, tendo como 

medidas mais utilizadas o peso, a estatura, as dobras cutâneas e as 

circunferências/perímetros81.   

A técnica de utilização das dobras cutâneas consiste em avaliar, por regiões, 

a prega formada pela pele e pelo tecido adiposo com o uso de um adipômetro82. 

Segundo McArdle e colaboradores1, a lógica para a medida das dobras cutâneas 

baseia-se no fato de que aproximadamente metade do conteúdo corporal total da 

gordura fica localizada nos depósitos adiposos existentes diretamente debaixo da 

pele e essa está diretamente relacionada com a gordura total. 

Essa avaliação serve para acompanhar, num determinado período, a 

evolução do indivíduo e os locais em que pode ocorrer mais depósito ou acúmulo de 

gordura. As informações obtidas através das medidas da espessura das dobras 

cutâneas estão ligadas às grandes quantidades de gordura localizada no tecido 

subcutâneo, e, sendo assim, a espessura ou as dimensões da mesma podem refletir 

a quantidade de gordura local, sendoenvolvidas em equações para estimar a 

quantidade total de MG32,82,83.  

Um estudo 81 foi realizado com objetivo de avaliar a composição corporal por 

diferentes métodos em adolescentes obesos após um programa de intervenção. Os 

autores observaram uma perda de MG de 1,56 kg através da antropometria e de 

1,91 kg por DXA após o fim do programa, mostrando diferenças significativas entre 

os métodos utilizados, concluindo que esse método, apesar de amplamente utilizado 

em contextos clínicos, deve ser utilizado com cautela.  

Em suma, a antropometria é considerada um método de fácil aplicabilidade, 

com baixo custo operacional e apresenta boa validade e fidedignidade83. Porém, sua 

precisão pode ser limitada pela necessidade de avaliadores experientes, que 

realizem as medidas com boa precisão e reprodutibilidade. Além disso, não 

considera o nível de hidratação do indivíduo avaliado, que pode apresentar edema 

por exemplo, e está sujeita à variações de acordo com o tipo de acúmulo de 

gordura, se periférico ou central, e à estrutura da pele82–84. Ademais, a existência de 

diferentes equações de predição para avaliação da MG total também pode diminuir a 

precisão dos resultados obtidos20,68. 

O método da bioimpedância elétrica (BIA) fundamenta-se no princípio da 

condutividade elétrica para estimar os compartimentos corporais, sabendo que os 
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tecidos magros são altamente condutores de corrente elétrica, pois apresentam 

grande quantidade de água e de eletrólitos. No entanto, nos tecidos em que a 

gordura é predominante, assim como nos ossos, não há boa condutividade elétrica, 

ou seja, apresentam alta resistência à corrente elétrica85. 

A corrente elétrica de baixa intensidade é imperceptível pelo avaliado, não 

oferecendo grandes riscos, podendo ser medida através de diversos equipamentos, 

como analisadores com placas metálicas de contato ou com eletrodos. Dentre os 

analisadores que utilizam eletrodos, a medição mais comum é a tetrapolar, a qual 

utiliza condutores colocados na mão e no pé86,87. No final do processo, os valores de 

resistência e reatância apresentados pelos tecidos são utilizados para o cálculo dos 

percentuais de água corporal, MLG e MG, de acordo com equações específicas ou 

generalizadas que melhor se adaptem à realidade do avaliado68. 

As análises da BIA são simples, fáceis e uma opção mais acessível 

financeiramente para estimar a composição corporal em estudos epidemiológicos50. 

Atualmente, existem vários instrumentos disponíveis que utilizam equações 

fornecidas pelo fabricante para converter as medidas bioelétricas em água corporal 

total ou MLG, sendo demonstrado em alguns estudos uma superestimação ou 

subestimação na MLG. A impedância ou a resistência dada pelo equipamento da 

BIA tem sido utilizada para desenvolver equações que podem ser mais apropriadas 

para diferentes tipos de populações88. Para validar a precisão da BIA, estudos têm 

mostrado boa concordância entre este método e a DXA80,89. 

Uma limitação desse método é que fatores como alimentação, estado de 

hidratação, atividade física, edema, ciclo menstrual e outros fatores individuais 

podem comprometer o resultado desse teste, porém ainda é considerado um dos 

melhores métodos duplamente indiretos86.  

 

4.3 COMPOSIÇÃO CORPORAL NO BALLET CLÁSSICO 

 

O ballet clássico é uma atividade que prioriza, além da beleza, um grande 

desempenho físico, delicadeza e leveza. A rotina nessa prática esportiva requer 

agilidade, flexibilidade e força, visando o treinamento com ênfase na sustentação e 

no equilíbrio, e está inserido entre os esportes que preconizam o baixo peso e 

supervalorizam a estética corporal11.  
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Silva e colaboradores6 em seu estudo observaram, em adolescentes, que a 

prática do ballet leva a uma diminuição da MG relativa e um aumento da MLG de 

bailarinas, concomitante com um aumento e diminuição da testosterona e cortisol, 

respectivamente. Amaral, Pacheco e Navarro12 citaram o estudo de Wilmerding e 

colaboradores, em 2005, os quais avaliaram pesquisas publicadas nos 25 anos 

anteriores sobre composição corporal de bailarinas, no qual foi observado que os 

profissionais mantinham um menor peso e menor MG em relação a não praticantes 

da dança. 

Porém, o estudo realizado por Morelli e Santos90 mostrou que, entre as 

adolescentes brasileiras praticantes de ballet avaliadas, apesar de terem em sua 

maioria IMC adequado, o percentual de MG estava acima do ideal. Esses resultados 

podem ser explicados pelo fato da amostra não ter sido estabelecida através de 

critérios de nível e tempo de treinamento, sendo então, possivelmente, também 

composta por bailarinas em níveis de prática fisicamente menos intensos. Assim, 

segundo os autores, a amostra refletiu que nem as bailarinas, apesar do rigor da 

dança, estão alheias à transição nutricional do país, com aumento da prevalência de 

sobrepeso e obesidade, sobretudo na adolescência.  

Em estudo descritivo realizado com dançarinas sul-coreanas de ballet 

clássico, dança coreana e contemporânea, foi avaliada a composição corporal por 

meio da DXA3. Os autores encontraram que o grupo de bailarinas apresentaram 

menores percentuais de MG em relação aos demais grupos de dançarinas 

estudados.  Este estudo não objetivou comparar o método de referência (DXA) com 

outros métodos de avaliação da composição corporal. Além disso, possivelmente, 

dados de uma população brasileira podem ser diferentes, uma vez que a etnia pode 

influenciar na composição corporal14,51.  

Com relação à equações preditivas específicas, foram encontradas na 

literatura três equações originalmente validadas com bailarinas58,91. Hergenroeder e 

colaboradores91, em seu estudo, avaliaram 112 bailarinas profissionais de 11 a 25 

anos da Academia de Ballet de Houston e desenvolveram uma equação para 

predição de MLG, usando apenas o dado de massa corporal em quilogramas, 

validados em relação ao método de condutibilidade elétrica total corporal. A equação 

mostrou boa correlação para a população analisada (R2 = 88%, EPE = 1,50 kg).  

Yannakoulia e colaboradores58 em seu estudo avaliaram 42 mulheres 

estudantes de ballet profissional da Escola de Dança de Atenas (Grécia), por meio 
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de três métodos: DXA, BIA, e antropometria, com aferição de dobras cutâneas 

(tricipital, bicipital, subescapular e suprailíaca), incluindo peso, altura, perímetros da 

cintura, do quadril e do braço e comprimento do braço. Duas equações de BIA 

específicas de dançarinos para a predição de MLG foram desenvolvidas por análise 

de regressão múltipla usando peso, altura e dados de BIA (índice de resistência) e 

dobras cutâneas (dobra cutânea triciptal) como variáveis preditoras, sendo que os 

autores recomendaram a equação com a utilização apenas dos dados de BIA, por 

ter permitido uma avaliação precisa, quando validada com a DXA (R2 = 0,83, EPE = 

1,45), e por ser mais simples, ou seja, necessitar de menos variáveis para sua 

aplicação.    

A correlação entre a DXA, medidas antropométricas e BIA foi realizada em 

um estudo para avaliação da composição corporal de bailarinas8. Os autores 

observaram que a avaliação de MG pela BIA apresentou correlação com a avaliação 

pela DXA (r = 0,63, p <0,001). Ainda, o coeficiente de correlação de MG(%) 

calculado a partir de avaliação por dobras cutâneas com a DXA (r = 0,80, p 

<0,00001) foi  maior do que o coeficiente de correlação da MG por BIA com a DXA. 

Apesar das correlações demonstradas, não foi realizada análise de validação no 

estudo, o que limitou as análises realizadas. Além disso, apenas uma equação 

antropométrica92 e uma de BIA (a do fabricante) foram testadas, eliminando a 

possibilidade de uso de outras equações para a amostra estudada.  

O ballet clássico é considerado como uma modalidade esportiva bastante 

difundida na sociedade, a qual seus praticantes são, em sua maioria, do gênero 

feminino. Normalmente, a prática dessa atividade é iniciada na infância, podendo ser 

mantida por longos períodos, ao passo que apenas uma parcela das jovens que 

praticam o ballet chegam ao profissionalismo63,90. Apesar disso, grande parte dos 

estudos realizados com bailarinas, objetivando avaliar sua composição corporal, é 

realizado com bailarinas em um nível competitivo58,93, existindo a necessidade de 

serem avaliadas praticantes em nível não profissional, visto que representam 

maioria da população envolvida nessa modalidade, principalmente no Brasil. Diante 

do exposto, o presente estudo visa validar equações de predição de antropometria e 

BIA para estimativa da composição corporal, utilizando a DXA como método de 

referência.   
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 APROVAÇÃO ÉTICA 

O presente estudo é parte de projeto maior intitulado “Composição corporal, 

estado nutricional, risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares e 

resposta imune em praticantes de Ballet clássico”, aprovado pelo Comitê de Ética do 

Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (CAAE 38086214.2.0000.5292, Parecer nª 925.040) (ANEXO I). Os 

participantes e seus responsáveis, em caso de menores de idade, foram 

esclarecidos quanto ao objetivo da pesquisa, sendo a participação consentida 

através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo 

participante e pelo seu responsável (APÊNDICES I e II), quando aplicado. Todos os 

preceitos éticos contidos na resolução nº 466 de 2012 do CNS foram seguidos. 

5.2 DESENHO E PERÍODO DO ESTUDO 

Foi realizado um estudo transversal, com coletas de dados de junho de 2016 

a abril de 2018, por meio de ficha de coleta (APÊNDICE III) criada especificamente 

para o estudo, incluindo informações sobre dados pessoais, práticas de modalidades 

esportivas e tempo de prática, ciclo menstrual, uso de anticoncepcional e 

informações para avaliação da composição corporal, tais como peso, altura, 

perímetros, dobras cutâneas, resistência e reatância, bem como os parâmetros 

registrados pela DXA.    

5.3 POPULAÇÃO ESTUDADA 

Em triagem inicial da população de praticantes de ballet clássico do gênero 

feminino existentes em Natal-RN para a realização deste estudo, realizada no início 

de fevereiro de 2016, estimamos existir, nas escolas e fundações de referência da 

cidade, cerca de 50 praticantes de ballet clássico que treinavam em nível 

intermediário/avançado, considerando uma prática mínima de 6 horas semanais 

desta atividade, com uso da sapatilha de ponta há pelo menos um ano60. Estas 

foram as bailarinas (n = 50) consideradas elegíveis para a pesquisa, sendo esse 

tamanho similar aos demais estudos encontrados na literatura em praticantes não 

profissionais de ballet clássico44,94,56,53,95,96. 

As participantes foram convidadas a participar do estudo através de 

divulgação em escolas de ballet e mídias sociais, informando os critérios de inclusão 
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na pesquisa, e avaliadas conforme a disponibilidade e aceitação. Destas, foram 

avaliadas 38 praticantes de ballet clássico, sendo incluídas todas as bailarinas com 

disponibilidade de participação no estudo, as quais responderam um questionário 

acerca de seus dados pessoais, prática de atividade física e uso de medicamentos. 

Para avaliação adequada das adolescentes, foi avaliado o estágio de maturação 

sexual considerando a classificação de Tanner97, por meio de questionário auto-

aplicável (ANEXO II).  

Apenas uma participante foi excluída da amostra por referenciar sua 

maturação sexual abaixo de M3 e P3, sendo considerada não compatível com as 

demais participantes do estudo, podendo influenciar nos resultados da composição 

corporal avaliada, totalizando n = 37 praticantes de ballet clássico incluídas na 

pesquisa. Nenhuma das participantes apresentou qualquer doença ou fazia uso 

regular de antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes e/ou drogas 

hipoglicemiantes98, os quais poderiam interferir nos resultados da pesquisa, além de 

não praticar outra atividade física que excedesse a prática do ballet. 

 

5.4 AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

Os exames de avaliação da composição corporal foram realizados no Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL/UFRN), para cada participante, no período da 

manhã. Foi solicitado que as participantes não realizassem exercícios físicos nem 

ingerissem bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedessem os exames.  

Como preparo específico para a avaliação antropométrica foi solicitado que as 

participantes portassem vestimentas leves, e como preparo da BIA, que as 

participantes ingerissem pelo menos 2L de água no dia anterior, além de não ingerir 

café e evitar o uso de diuréticos (incluindo chás) nas 12 horas que antecedessem o 

exame. Para controlar a retenção líquida corporal, o exame não foi realizado durante 

o período menstrual das avaliadas. Para a DXA, assim como a BIA, foi solicitado que 

as participantes retirassem adornos ou acessórios com metais, que pudessem 

interferir nos exames. 

 

5.4.1 Avaliação antropométrica 

Para avaliação antropométrica, foi utilizada balança antropométrica P200C 

eletrônica da marca Líder®, com capacidade para 200 Kg e precisão de 100 g, e 
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com estadiômetro acoplado de 2 m e precisão de 0,1 cm, para aferição de peso e 

altura, respectivamente.  

O IMC foi calculado segundo a fórmula IMC = Peso (Kg)/Altura (m)2. Para 

adolescentes, foram calculados os escores z dos indicadores IMC/Idade e a 

Altura/Idade, utilizando as tabelas de referência da Organização Mundial de Saúde 

(OMS)99, com o programa Anthro plus (disponível em 

http://www.who.int/growthref/en/). Foram utilizados como pontos de corte do estado 

nutricional os propostos pela OMS100.  Para adultos, o IMC calculado foi classificado 

conforme proposto pela OMS101. 

Para aferição de dobras cutâneas, utilizou-se adipômetro Lange® (Beta 

Technology Inc., Houston, Texas), com precisão de 0,1 mm, e aferidos os seguintes 

pontos cutâneos: subescapular, tricipital, bicipital, axilar média, supra ilíaca, 

abdominal, coxa e panturrilha. O procedimento empregado para a aferição das 

dobras cutâneas seguiu as recomendações estabelecidas pela literatura15,102,103 

(Figura 2), conforme listadas a seguir: 

- Tomar todas as medições de dobras cutâneas no hemicorpo direito do 

sujeito; 

- Pinçar firmemente a dobra cutânea entre os dedos polegar e indicador cerca 

de 8 cm de distância entre eles em uma linha perpendicular ao eixo da dobra; 

- Manter o adipômetro em posição reta; 

- Manter o pinçamento com a mão esquerda elevada durante todo o 

posicionamento do adipômetro para a medição da dobra cutânea. 

 

Figura 2. Esquematização da coleta de dobra cutânea. Fonte: Pascoa 104. 

 

Para diminuição do erro inter e intra-avaliador nas avaliações de dobras 

cutâneas, estas foram realizadas por dois avaliadores devidamente treinados, sendo 

permitido erro técnico de medida (ETM) intra avaliador de até 5,0% e inter avaliador 

de até 7,5%, de acordo com valores indicados pela literatura105, sendo obtidos 5,0% 

e 6,0%, respectivamente, no presente estudo.  

http://www.who.int/growthref/en/


34 

 

Foram considerados os pontos anatômicos descritos por Ross (Ross, Carr, & 

Carter, 2000), conforme descritos abaixo: 

 TRICIPTAL (TR): medida na linha média vertical, na metade da distância 

entre a escápula (processo acromial) e o cotovelo (olécrano). Pinçar esta 

dobra no sentido vertical. A medida deve ser feita com o braço relaxado ao 

longo do corpo. 

 BICIPTAL (BI): medida na linha média vertical, na mesma altura da dobra 

cutânea tríceps, e marcada na linha anterior do braço, acima da fossa cubital 

do cotovelo.  

 SUBESCAPULAR (SE): medida na linha diagonal no ângulo inferior da 

escápula. A dobra segue a direção natural da prega, logo abaixo do ângulo 

inferior da escápula. 

 PEITORAL (PI): medida na linha diagonal entre a axila e o mamilo. Na região 

mais próxima da axila anterior e 1 cm abaixo dos dedos que seguram a 

dobra.  

 AXILAR MÉDIA (AM): medida na porção medial da axila, na altura do osso 

externo e abaixo do processo xifoide, lateralmente ao corpo. 

 ABDOMINAL (AB): medida na linha horizontal (3 cm lateral e 1 cm inferior) ao 

lado da cicatriz umbilical. A medida deve ser realizada verticalmente. 

 SUPRAILÍACA (SI): medida obtida obliquamente em relação ao eixo 

longitudinal, na metade da distância entre o último arco costal e a crista ilíaca, 

sobre a linha axilar medial. 

 COXA MEDIAL (CX): medida na linha média vertical, na região anterior da 

coxa, na metade da distância entre a prega inguinal e a borda superior da 

patela. Durante esta medida a massa corporal deve ser tirada do pé direito, 

mantendo a perna estendida na posição em pé. 

 PANTURRILHA (PA): medida na linha média vertical, no perímetro máximo da 

panturrilha. Deve ser observado o lado medial do mesmo.  

 

5.4.2 Avaliação por Bioimpedância elétrica (BIA) 

Para avaliação da BIA, foi utilizado o analisador com aplicação tetrapolar de 

eletrodos Quantum II® (RJL Systems, Michigan, Estados Unidos), promovendo a 

passagem de uma corrente alternada de baixa frequência (800 mA e 50 kHz) indolor 
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e segura, da mão direita para o pé direito. Com a participante em posição horizontal, 

sem a utilização de adornos ou acessórios com metais, que pudessem causar 

interferência, foram colocados quatro eletrodos, sendo dois na mão direita, em um 

plano imaginário da união entre as duas apófises estiloides, e dois no pé direito, na 

região dorsal da articulação tibio-társica, na linha imaginária da união da parte mais 

saliente dos dois maléolos, seguindo o método descrito por Lukaski e 

colaboradores107, como mostrado na Figura 3. A partir daí foi realizada a leitura da 

resistência e reatância fornecidas pelo aparelho.  

 

 

Figura 3. Avaliação da Bioimpedância Elétrica.  

Fonte: https://www.nutri-sp.es/bioimpedancia/ 

 

5.4.3 Avaliação por Absorciometria por dupla energia de raios X (DXA) 

A DXA foi realizada utilizando sistema de densitometria óssea por raio X DPX 

L/GE Lunar® (Madison, WI, EUA), com adição de software pediátrico. O aparelho 

fica alocado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/UFRN), sendo operado 

por técnica especializada para manuseio do equipamento.  

O estudo utilizou a avaliação de corpo total, realizada com a participante 

deitada em decúbito dorsal, conforme mostra a Figura 4. As participantes 

permaneceram imóveis durante o exame, com seus joelhos e tornozelos mantidos 

imobilizados com uma cinta de velcro. Antes das avaliações, foram realizadas 

https://www.nutri-sp.es/bioimpedancia/
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calibrações do aparelho de acordo com as recomendações do fabricante, 

permitindo-se um coeficiente de variação até 3%. 

A partir da avaliação de corpo total, foi determinada a massa óssea, MG, MM 

e MLG, sendo considerados apenas os valores de MLG e MG, a fim de compará-los 

com os demais métodos. Os resultados do exame são expressos em percentis e/ou 

escores e em libras, sendo todos os valores convertidos para quilograma (Kg) 

conforme avaliação realizada, e todos os resultados avaliados por médica 

endocrinologista, profissional capacitada para interpretação do exame.  

 

 

Figura 4. Avaliação de corpo total com o DXA.  

Fonte: http://www.socialland.com.br/muito-alem-da-osteoporose-

densitometria-ossea-avalia-com-precisao-o-indice-de-massa-corporal/  

 

5.5 SELEÇÃO DAS EQUAÇÕES PREDITIVAS 

A seleção das equações preditivas para utilização nesse estudo foi realizada 

a partir de um levantamento de dados através das plataformas PubMed, Scielo e 

Portal Periódicos Capes, onde foram pesquisadas publicações de validação de 

equações preditivas, a partir das palavras-chave e operadores boleanos na língua 

inglesa: body composition AND (prediction OR estimation) AND equation AND 

validation AND (electrical bioimpedance OR anthropometry OR skinfolds). Este 

levantamento de dados também incluiu pesquisa em livos didáticos e durou toda a 

fase inicial de pesquisa bibliográfica, não apresentando período determinado.  

Entre as diversas buscas, foram encontrados mais de 47.000 publicações. 

Foram excluídos estudos com assuntos diferentes do pretendido, e aqueles com 

http://www.socialland.com.br/muito-alem-da-osteoporose-densitometria-ossea-avalia-com-precisao-o-indice-de-massa-corporal/
http://www.socialland.com.br/muito-alem-da-osteoporose-densitometria-ossea-avalia-com-precisao-o-indice-de-massa-corporal/
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equações que envolviam faixas etárias diferentes do presente estudo, equações 

validadas apenas para o sexo masculino, e aquelas desenvolvidas para populações 

específicas diferentes da população em estudo, além de ser considerada a 

similaridade dos equipamentos utilizados, resultando em oito equações de 

antropometria e onze  equações para BIA, conforme demonstrado na Tabela 1. 

Dentre as equações encontradas, três foram desenvolvidas para predição de MLG 

com bailarinas, sendo uma utilizando dados antropométricos, outra com dados de 

BIA e uma com uma união desses dois métodos. 

Para a equação antropométrica proposta por Hergenroeder e colaboradores91, 

o valor de MG (em quilogramas) foi obtido pela subtração do valor de MLG 

resultante da equação do valor da massa total. As equações foram aplicadas na 

população em estudo de acordo com a faixa etária correspondente de cada 

equação. Foi utilizada a equação de Siri108, para o cálculo do percentual de MG a 

partir da densidade corporal (DC) obtida pelas seguintes equações: Durnin e 

Womersley, 197431, Jackson e Pollock, 198033, Guedes DP, 198532, Petroski ED e 

Pires-Neto CS, 1995109, Sloan, 1962110 e Jackson e Pollock, 1975111. 
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Tabela 1. Características das equações selecionadas para predição de Massa Gorda (MG) e Massa Livre de Gordura (MLG). 

ANTROPOMETRIA 

Referência Sujeitos  Faixa etária Método de 
validação 

Equação preditiva para mulheres 

Durnin and Womersley, 1974 
31

 n = 481 
 

16 – 68 anos PH DC = (1,1567-0,0717)Log10(TR+BC+SE+SI) 

Jackson and Pollock, 1980 
33

 n = 249 
 

18 - 55 anos PH DC = 1,0994921 – 0,0009929(TR+CX+SI)+0.0000023(TR+CX+SI)2 – 
0.0001392I 

Guedes, 1985 
32

 n = 206 
 

17 - 27 anos PH DC = 1,1665 – 0,0706Log10 (CX + SI + SE) 

Petroski and Pires-Neto, 1995 
109

 n = 281 
 

18 - 51 anos PH DC = 1,19547130 – 0,07513507Log10 (AX + SI + CX + PA) – 0.00041072I 

Sloan, 1962 
110

 n = 50 
 

17 - 25 anos PH DC = 1,0764 – 0,00081 (SI) – 0,00088 (TR) 

Hergenroeder, et al., 1993 
91

 Bailarinas, n 
= 112 

 

11 - 25 anos TOBEC MLG (kg) = (0,73P)+3,0 

Jackson and Pollock, 1975 
111

 Atletas, n = 
83 

 

18 a 29 anos PH DC = 1,096095 – 0,0006952(TR + SI + CX + AB) + 0,0000011 (TR + SI + 
CX medial + AB)² - 0.0000714I 

Slaughter et al., 1988 
112

 n = 310 
 

7 - 18 anos PH MG (%) = 1,33(∑DOC) – 0,013(∑DOC)² - 2,5TR + SE 

BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA 

Referência Sujeitos  Faixa etária Método de 
validação 

Equação preditiva para mulheres 

Equação do fabricante – RJL Systems  

Chumlea, et al., 2002 
29

 n = 15.903 
 

12 – 80 anos Diluição de 
isótopos e 
modelos 

multicomparti-
mentais 

MLG (Kg) = -9,529 + 0,168P + 0,696A
2
/R + 0,016R 

Segal, et al., 1988 
34

 n = 1567 
 

17 - 62 anos DXA MLG (Kg) = 5,091+0,6483(A²/R) + 0. 1699P 



39 

 

Gray, et al., 1989 
113

 n = 87 
 

19 – 74 anos PH MLG (Kg) = 0,00151A
2
 – 0,0344R + 0,140P - 0.158I + 20,387 

Lukaski, et al., 1986 
107

 n = 114 
 

19 – 50 anos PH MLG (Kg) = 0,756(A
2
/R) + 0,110P + 0,107Reac – 5,463 

Deurenberg, et al., 1991a 
114

  
n = 827 – 

 

7 -15 anos PH MLG (Kg) = 0,406[10
4
(A

2
/R)] + 0,360P + 5,58A + 0,56sexo – 6,48 

Deurenberg, et al., 1991b 
114

 n = 827 - 
 

16 – 83 anos PH MLG (Kg) = 0,340[10
4
(A

2
/R)] + 15,34P + 0,273P – 0,127I + 4,56sexo – 

12,44 
Houtkooper, et al., 1992 

115
 n = 94 

 
10 - 19 anos PH e diluição 

detéria 
FFM (Kg) = 0,61(A

2
/R) + (0,25P)+ 1,31 

Kyle, et al., 2001 
116

 n = 343 
 

20 – 94 anos DXA MLG (Kg) = -4,104 + [0,518(A
2
/R)] + (0,231P) + (0,130Reac) + (4,229sexo) 

Sun, et al., 2003 
35

 n = 1613 
 

12 – 94 anos PH eDXA MLG (Kg) = - 9,53 + [0,69(A
2
/ R)] + (0,17P) + (0,02R) 

Yannakoulia, et al., 2000a 
58

 Bailarinas, n= 
42 

 

18 – 26 anos DXA MLG (Kg) = 0,247P + 0,214(A
2
/R) + 0,191A – 14,96 

Yannakoulia, et al., 2000b 
58

 Bailarinas, n= 
42 

 

18 – 26 anos DXA MLG (Kg) = 0,391P + 0,168A – 0,253TR + 0,144(A²/R) – 9,49  

Legendas: MG = Massa Gorda; MLG = Massa Livre de Gordura; PH = pesagem hidrostática; TOBEC = Condutividade elétrica total 

corporal; DXA = absorciometria por dupla energia de raios X; DC = densidade corporal; TR = dobra cutânea tricipital; BC = dobra cutânea 

biciptal; SE = dobra cutânea subescapular; SI = dobra cutânea suprailíaca; CX = dobra cutânea da coxa; AX = dobra cutânea axilar 

média; PA = dobra cutânea da panturrilha medial; AB = dobra cutânea abdominal; R = resistência em ohms; Reac = reatância em ohms; 

P = peso em kg; A = altura em metros; I = idade em anos. Equação de predição proposta por Hergenroeder et al. 91 para MLG, foi 

considerada a MG calculada pela diferença entre o peso total (kg) do participante e o resultado da equação. 
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5.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foi utilizado o teste Shapiro-Wilk e inspeção visual de histogramas para 

verificar a normalidade das distribuições das variáveis em estudo. Para análise 

descritiva das variáveis, as variáveis com distribuição normal foram 

apresentadas como média (desvio-padrão) e as que não apresentaram, como 

mediana (Q1, Q3). A correlação entre os resultados de MG ou MLG gerados 

pelas equações de predição e pela DXA foi realizada pela correlação de 

Pearson (r), uma vez que todas as equações apresentaram resultados com 

distribuição normal, quando analisadas apenas as participantes que se 

encaixavam quanto à faixa etária nas diferentes equações.  Considerou-se que 

os resultados se correlacionavam quando o p valor foi menor que 0,05. O one 

sample T-test foi usado para verificar se as diferenças médias entre os 

resultados das equações de MG ou MLG e resultados de DXA diferiam 

significativamente de zero, sendo considerada a equação concordante com a 

DXA quando o p valor foi > 0,05. 

A validade entre as equações de MG ou MLG foi determinada através da 

análise de Bland-Altman117, utilizando a DXA como método de referência. Essa 

análise foi realizada apenas para aquelas equações que se correlacionaram 

siginificativamente com a DXA (r com p < 0,05) e que não demonstram um one 

sample T-test significativo. Os gráficos foram construídos colocando no eixo x a 

média entre os resultados da equação e DXA e no eixo y a diferença entre o 

resultado da equação e da DXA, sendo acrescentadas a linha de tendência 

central, a qual representa a média das diferenças dos valores obtidos entre as 

equações preditivas e a DXA, e as linhas dos limites mínimo e máximo de 

confiança (IC 95%), calculados a partir da subtração ou soma, 

respectivamente, da média das diferenças pelo resultado da multiplicação do 

desvio padrão por 1,96.   

A análise de regressão linear simples foi realizada para testar a 

presença de viés proporcional entre as equações testadas e DXA, 

considerando os dados presentes no gráfico de Bland-Altman, onde as 

diferenças entre os valores da equação e DXA foram consideradas a variável 

dependente e a média entre a equação e a DXA a variável independente. A 
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presença de viés proporcional foi assumida quando o p valor foi < 0,05, sendo 

então a equação  considerada não concordante com a DXA.  Para a regressão 

linear simples, foram apresentados o R2 ajustado, o coeficiente beta, que 

determina se o viés é positivo ou negativo, o erro padrão de estimativa (EPE) e 

o valor de p.  

Os dados foram inseridos em um banco de dados no programa Microsoft 

Office Excel 2007® e a análise estatística realizada com apoio dos programas 

Statistical Package for Social Sciences versão 11.5 (SPSS Inc. Chicago, IL) e o 

Graph Pad Prism versão 3.0 (Graph Pad Software, San Diego, CA). 
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6. ARTIGO PRODUZIDO 

6.1 O artigo intitulado “Validity of equations for estimating body composition of 

classical ballet dancers” a ser submetido em revista com fator de impacto 

classificado entre  Qualis A1 e B1 da CAPES para área de Nutrição. 
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Abstract 1 

Background & Aims: In sports related to low body weight, such as classical ballet, the 2 

assessment of body composition is important for health status and performance. This 3 

study aimed to validate anthropometry and bioelectrical impedance (BIA) predictive 4 

equations for estimating body composition of non-professional classical ballet dancers, 5 

using dual-energy-X-ray absorptiometry (DXA) as a reference method.  6 

Methods: Thirty-seven female non-professional classical dancers (median age of 19 7 

years), at intermediate/advanced level, were evaluated in a cross-sectional study. Body 8 

composition was evaluated by DXA, anthropometry and tetrapolar BIA. Twenty 9 

different predictive equations of anthropometry (n=8) and BIA (n=12) were used to 10 

estimate the Body Fat (BF) and Fat-Free Mass (FFM), testing their validity against 11 

DXA with the Bland-Altman statistics.  12 

Results: For BF estimated by anthropometry equations, the equation proposed by 13 

Durnin and Womersley (1974) showed good agreement with DXA (r = 0.852, p = 14 

0.000, and one sample T-test p = 0.600). According to the Bland-Altman analysis, this 15 

equation also showed validity, with the absence of proportional bias. Regarding the 16 

predictive BIA equations tested, none were valid for our study group.  17 

Conclusions: Only one of the anthropometric equations, but none of the BIA equations 18 

analyzed was valid for the evaluation of body composition of the studied classical 19 

dancers. Our results emphasize the importance of previous validation of existing 20 

equations or the development of specific equations for body composition assessment in 21 

specific populations.  22 
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Keywords: DXA; Anthropometry; Bioelectrical impedance; Nutritional Assessment; 23 

Dance. 24 

Introduction 25 

Classical ballet is a sport in which daily training and performing require good 26 

physical training, muscular strength and endurance, resulting in a considerable increase 27 

in energy expenditure [1–3]. The practice requires, at different levels of training, a 28 

longiline structure and lower body mass indexes [4]. These reinforce the existence of a 29 

constant search for a light body, with a low percentage of Body Fat (BF), placed as 30 

necessary for and related to the quality of the dance movements [5–7]. 31 

Only a selected part of girls who practice classical ballet become professionals. 32 

Nevertheless, most of them start practicing classical ballet as a leisure activity in 33 

childhood, keeping it for long periods, reaching the adult life [8]. Studies have shown 34 

that even practitioners of this activity at a non-professional level suffer from pressures 35 

for an aesthetic pattern suitable for dancing, even to a lesser extent, which brings 36 

impacts on body composition and self-steam [9–11]. Thus, to study body composition 37 

in ballet dancers is important not only for a better performance but mainly for the 38 

promotion of a healthy nutritional status. Monitoring body composition in dancers can 39 

also restrict unnecessary weight loss and the side effects resulting from nutritional, 40 

metabolic and musculoskeletal disorders, such as amenorrhea, eating disorders, and 41 

osteoporosis [5,12–14]. 42 

Moreover, keeping body composition compatible with a healthy ballet practice 43 

and the closest to the desired one, usually idealized in the shape of professional dancers, 44 

is also important to avoid low acceptance of body image, which can increase anxiety 45 

about performance, very connected to body composition in ballet. Of note, 46 
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responsiveness to a physical activity, even if it is just for leisure, is important to increase 47 

motivation and ensure long-term maintenance. And, in classical ballet, body 48 

composition and shape are still undeniably related to performance [3,15,16].  49 

In the last decades, dual-energy-X-ray absorptiometry (DXA) analysis has 50 

gained credibility and acceptance for body composition assessment, being considered a 51 

standard method [17,18]. Nevertheless, this method is not universally accessible and 52 

anthropometry and BIA prediction equations are commonly used to estimate BF and 53 

Fat-Free Mass (FFM) [19,20]. For classical ballet dancers, the existing prediction 54 

equations were developed using professional dancers of specific ethnicity.  55 

Hence, the aim of the present study was to validate BF and FFM anthropometry 56 

and BIA prediction equations for body composition assessment, using dual-energy-X-57 

ray absorptiometry (DXA) as a reference method, in non-professional classical ballet 58 

dancers. 59 

Materials and Methods 60 

Ethics, design and study population 61 

According to the Helsinki Declaration, all participants received detailed 62 

information about the study and were invited to give their written consent in the 63 

presence of their parents or guardians when necessary. The study was approved by the 64 

Ethics Committee of the Onofre Lopes University Hospital, of the Federal University of 65 

Rio Grande do Norte (CAAE protocol 38086214.2.0000.5292, acceptance number 66 

925.040). 67 

In the initial screening of the population of female classical ballet dancers in 68 

Natal-RN/Brazil, in February 2016, we found in the schools and foundations of the city 69 

about 50 non-professional classical ballet dancers training in intermediate/advanced 70 
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level (considered as minimum training of 6 hours per week, using point shoes for at 71 

least one year) [21]. These were considered eligible dancers (50) for this research. From 72 

these, we evaluated 38 classical dancers in a cross-sectional study, from June 2016 to 73 

April 2018, according to the availability and acceptance of participating in the study. 74 

Participants answered a questionnaire about their personal data, including self-referred 75 

sexual maturation [22], use of medications, and physical activity practice. Only one 76 

dancer was excluded from the sample because of self-referenced sexual maturation not 77 

compatible with the other participants, considered prepubescent, totalizing n=37 dancers 78 

in the research. None of the participants presented any disease or medication use on a 79 

regular basis that could interfere with the results of the research, such as 80 

antidepressants, antipsychotics, anticonvulsant and hypoglycemic drugs [23], besides 81 

not practicing any other physical activity that exceeded the practice of classical ballet.  82 

Body composition  83 

Body composition measurements were performed at the Onofre Lopes 84 

University Hospital (HUOL-UFRN), for each participant, in the morning. Participants 85 

were asked not to perform physical exercises or drink alcohol in the 12 hours before the 86 

exams. As a specific preparation for the anthropometric evaluation, participants were 87 

asked to wear light clothing, and as preparation of the BIA, to ingest at least 2L of water 88 

in the previous day, besides not ingesting coffee and avoiding the use of diuretics 89 

(including teas) within 12 hours prior to the examination. To control body water 90 

retention, the examination was not performed during the menstrual period of the 91 

evaluated subjects. For DXA, as well as BIA, participants were required to remove 92 

accessories with metals. 93 
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DXA was performed using Lunar® DPX L/GE X-ray system (Madison, WI, 94 

USA) with the addition of a pediatric software. The examination was performed with 95 

the participant lying immobile in dorsal decubitus for evaluation of the entire body, with 96 

knees and ankles immobilized with a soft velcro tape. Prior to the evaluations, the 97 

instrument was calibrated according to the manufacturer's recommendations, allowing a 98 

coefficient of variation up to 3%. The evaluation determined BF and FFM in 99 

percentiles/scores and in pounds, which were then converted to kilograms (Kg). 100 

For the anthropometric evaluation, an electronic P200C anthropometric scale 101 

(Líder®) was used, with a capacity of 200 Kg and a precision of 100 g for weight 102 

measurement, and 2 m and an accuracy of 0.1 cm for height measurement.  Body Mass 103 

Index (BMI) was calculated and classified as proposed by the World Health 104 

Organization for adults [24]. The z-scores of BMI-for-age and Height-for-age indicators 105 

were calculated with the Anthroplus® program for adolescents [25].  106 

To measure the skinfolds, a Lange® adipometer (Beta Technology Inc., 107 

Houston, Texas) was used, with a precision of 0.1 mm, and the following cutaneous 108 

points were evaluated: subscapular, tricipital, bicipital, medial axillary, suprailiac, 109 

abdominal, thigh and calf. The procedure used for the measurement of the skinfolds 110 

followed the recommendations and anatomical points considered by the literature [26]. 111 

Measurements were performed alternately in the participant's right side and in triplicate. 112 

The value used for the calculations was the mean of the triplicates. The maximum 113 

difference accepted in the procedures for a new measurement was 10% of the value of 114 

each measure. Two trained evaluators were responsible for the measurement of 115 

skinfolds and had an internal evaluation error of 5.0% each and an interval of 6.0% [27].  116 
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For BIA evaluation, the Quantum II® tetrapolar tool (RJL Systems, Michigan, 117 

USA) was used, following the method described by Lukaski et al. [28]. Resistance (Ω) 118 

and reactance (Ω) were measured with the subject lying supine, with four surface self-119 

adhesive spot electrodes and a standard conduction current of 800 PA and 50 kHz. Two 120 

electrodes were placed on the dorsal surface of the right hand, and two electrodes were 121 

placed on the dorsal surface of the right foot as recommended. 122 

Age, sex and anthropometry data (weight, height, skinfolds) and BIA (resistance 123 

and reactance) were used in predictive equations to estimate body composition. The 124 

predictive equations of BF and FFM were selected by research in PubMed, Scielo and 125 

Portal Periódicos Capes, a virtual library available in Brazil, where the publications 126 

were searched for validation of predictive equations, from the key words and Boolean 127 

operators: body composition AND (predictive OR estimate) AND equation AND 128 

validation AND bioimpedance OR anthropometry OR skinfolds). The research was 129 

carried out throughout the all initial phase of bibliographic research of the study, 130 

resulting in several publications. We excluded studies with equations involving different 131 

age groups of the present study, equations validated only for males and those developed 132 

for populations of specific athletes different from the studied population. Only studies 133 

carried out with similar equipment were used, resulting in the selection of eight 134 

predictive equations of the anthropometry and twelve predictive equations of the BIA. 135 

Of these, three were validated for dancers, as shown in Table 1. 136 

BF value (Kg) was obtained by subtracting the FFM value from the total mass 137 

value. Equations were applied in the present study population according to the 138 

corresponding age group. That is, for each equation, we assessed only participants who 139 
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presented themselves in the same age range originally proposed by the equation. The 140 

Siri equation [29] was used to calculate the BF (%) from the body density. 141 
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Table 1. Characteristics of the selected equations for prediction of Body Fat (BF) and Fat-Free Mass (FFM). 142 

ANTHROPOMETRY 

Reference Subjects  Age range Validation method Predictive equation for women 

Durnin and Womersley, 1974 [30] n = 481 16 - 68 years HW BD = (1.1567-0.0717)Log10(TR+BC+SE+SI) 

Jackson and Pollock, 1980 [31] n = 249 18 - 55 years HW BD = 1.0994921 – 0.0009929(TR+TH+SI)+0.0000023(TR+TH+SI)2 – 

0.0001392A 

Guedes, 1985 [32] n = 206 17 - 27 years HW BD = 1.1665 – 0.0706Log10 (TH + SI + SE) 

Petroski and Pires-Neto, 1995 [33] n = 281 18 - 51 years HW BD = 1.19547130 – 0.07513507Log10 (AX + SI + TH + CA) – 0.00041072A 

Sloan, 1962 [34] n = 50 17 - 25 years HW BD = 1.0764 – 0.00081 (SI) – 0.00088 (TR) 

Hergenroeder, et al., 1993 [35] Ballet dancers, 

n = 112 

11 - 25 years TOBEC FFM (kg) = (0.73W)+3.0 

Jackson and Pollock, 1975 [36] Athletes, n = 

83 

18 a 29 years HW BD = 1.096095 – 0.0006952(TR + SI + TH + AB) + 0.0000011 (TR + SI + TH 

medial + AB)² - 0.0000714A 

Slaughter et al., 1988 [37] n = 310 7 - 18 years HW BF (%) = 1.33(∑DOC) – 0.013(∑DOC)² - 2.5TR + SE 

BIOELECTRICAL IMPEDANCE 

Reference Subjects Age range Validation method Predictive equation for women 

Manufacturer Equation – RJL Systems  

Chumlea, et al., 2002 [38] n = 15.903 

 

12 – 80 years Dilution of isotopes 

and 

multicompartmental 

models 

FFM (Kg) = -9.529 + 0.168W + 0.696H
2
/R + 0.016R 

Segal, et al., 1988 [39] n = 1567 17 - 62 years DXA FFM (Kg) = 5.091+0.6483(H²/R) + 0. 1699W 

Gray, et al., 1989 [40] n = 87 19 – 74 years HW FFM (Kg) = 0.00151H
2
 – 0.0344R + 0.140W - 0.158A + 20.387 

Lukaski, et al., 1986 [28] n = 114 19 – 50 years HW FFM (Kg) = 0.756(H
2
/R) + 0.110W + 0.107Reac - 5.463 
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Deurenberg, et al., 1991a [41] n = 827 7 -15 years HW FFM (Kg) = 0.406[10
4
(H

2
/R)] + 0.360W + 5.58H + 0.56sex – 6.48 

Deurenberg, et al., 1991b [41] n = 827 16 – 83 years HW FFM (Kg) = 0.340[10
4
(H

2
/R)] + 15.34W + 0.273W – 0.127A + 4.56sex – 12.44 

Houtkooper, et al., 1992 [42] n = 94 10 - 19 years HW and deuterium 

dilution 

FFM (Kg) = 0.61(H
2
/R) + (0.25W)+ 1.31 

Kyle, et al., 2001 [43] n = 343 20 – 94 years DXA FFM (Kg) = -4.104 + [0.518(H
2
/R)] + (0.231W) + (0.130Reac) + (4.229sex) 

Sun, et al., 2003 [44] n = 1613 12 – 94 years HW and DXA FFM (Kg) = - 9.53 + [0.69(H
2
/ R)] + (0,17W) + (0.02R) 

Yannakoulia, et al., 2000a [45] Ballet dancers, 

n= 42 

18 – 26 years DXA FFM (Kg) = 0.247W + 0.214(H
2
/R) + 0.191H - 14.96 

Yannakoulia, et al., 2000b [45] Ballet dancers, 

n= 42 

18 – 26 years DXA FFM (Kg) = 0.391W + 0.168H - 0.253TR + 0.144(H²/R) – 9.49  

Subtitles: BF = Body Fat; FFM = Fat-Free Mass; HW = Hydrostatic weighing; TOBEC = Total body electrical conductivity; DXA = dual-energy-X-ray 143 
absorptiometry; BD = body density; TR = triceps skinfold; BC = biceps skinfold; SE = subscapular skinfold; SI = suprailiac skinfold; TH = skinfold of the thigh; AX = 144 
mean axillary skinfold; CA = medial calf skin fold; AB = abdominal skinfold; R = resistance in ohms; Reac = reactance in ohms; W = weight in kg; H = height in 145 
meters; A = age in years. Prediction equation proposed by Hergenroeder et al. [35] for FFM, was considered the BF calculated by the difference between the total 146 
weight (kg) of the participant and the result of the equation. 147 
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Statistical analysis 148 

The Shapiro-Wilk test and visual inspection of histograms were used to verify 149 

the normality of the distributions of the variables in study. The variables with normal 150 

distribution were presented as mean (standard deviation) and those that did not present, 151 

as median (Q1, Q3).  152 

Correlation between BF or FFM results generated by the prediction equations 153 

and DXA was performed using Pearson’s correlation (r), once all the equations 154 

presented results with normal distribution when only the participants that fit the age 155 

range of the equations were analyzed. The level of significance was set at p < 0.05. The 156 

one-sample T-test was used to verify if the mean differences between the results of the 157 

equations and the results of DXA were significantly different from zero. In this analysis, 158 

a p-value greater than 0.05 indicated that the tested predictive equation presented a good 159 

agreement with DXA.  160 

Those equations presenting correlation (r with p < 0.05) and agreement (one-161 

sample T-test with p > 0.05) with DXA, were also assessed by the Bland-Altman 162 

analysis [46] for validation. The Bland-Altman plots were constructed by placing on the 163 

x-axis the mean between the results of the equation and DXA, and on the y-axis the 164 

difference between the result of the equation and DXA. The central trend line 165 

representing the mean of the differences between the equation and DXA was added, and 166 

the lines of the minimum and maximum limits were the standard deviations multiplied 167 

by 1.96.  168 

A simple linear regression analysis was then performed to test the presence of 169 

proportional bias between the tested equations and DXA, considering the data present in 170 

the Bland-Altman plot, where the differences between the equation and DXA values 171 
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were considered as the dependent variable and the mean between the equation and DXA 172 

is the independent variable. The presence of proportional bias was assumed when a p < 173 

0.05 was found, and the equation was not considered valid with DXA as a standard 174 

method. For the simple linear regression, the adjusted R
2
, beta coefficient, which 175 

determines whether the bias is positive or negative, the standard error of estimate (SEE) 176 

and the p-value were presented.  177 

Statistical analysis was made with the Statistical Package for Social Sciences 178 

version 22.0 (SPSS Inc. Chicago, IL) and the Graph Pad Prism version 3.0 (Graph Pad 179 

Software, San Diego, CA) programs.  180 

Results 181 

We observed that the median age was 19 (16, 24) years, the dancers were 182 

between 14 and 49 years old, being 17 adolescents and 20 adults, and practiced ballet 183 

for 10 (5, 15) years, with a median of 9 (6, 18) hours. The results of anthropometry, 184 

BIA and DXA are in Table 2. Adult dancers had a BMI considered within the eutrophy 185 

range, as well as the adolescents, who presented z-scores with age-appropriate limits. 186 

Mean BF was of 28.37 (7.01)% and median FFM of 68.50 (61.69, 72.89)%, using 187 

DXA. When evaluated separately, adolescents dancers presented BF of 28.15 (6.55)%, 188 

similarly to the adults, of 28.61 (7.70)%. 189 

Among the anthropometry equations for BF (%) prediction, only the equation 190 

proposed by Durnin and Womersley (1974) [30] showed correlation with DXA (r = 191 

0.852, p <0.0005) (Table 3) and did not show significant difference in the BF (%) 192 

estimate when compared to DXA (one sample T-test, p = 0.600) (Figure 1A). With the 193 

exception of this equation, the others tended to underestimate the BF (%) when 194 

compared to DXA, generating negative differences (Figure 1A). In the case of the 195 

twelve BIA equations for FFM (%) prediction, some presented correlation with DXA 196 
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(Table 4), but all presented differences that were significantly higher or lower than zero 197 

for the results obtained from FFM against DXA (Figure 1B). 198 

Table 2. Anthropometry, bioelectrical impedance (BIA) and dual-energy-X-ray 199 

absorptiometry (DXA) results of the studied non-professional classical ballet dancers. 200 

Variable Mean (SD)
 

or  

Median (Q1, Q3) 

Anthropometry  

      Weight (kg) 51.44 (5.49) 

      Height (m) 1.60 (0.42) 

      BMI (Kg/m
2
)

 
20.70 (2.49) 

      BMI/age (z-score) (n= 19) -0.45 (-0.59) 

      Hight/age (z-score) (n=19) -0.60 (0.44) 

      Skinfolds (mm)  

         Subscapular 11.72 (3.42) 

         Biciptal 9.40 (6.50, 10.78) 

         Triciptal 15.00 (10.90, 18.38) 

         Average axillary 10.92 (4.09) 

         Suprailiac 15.00 (9.40, 23.25) 

         Abdominal 19.67 (7.09) 

         Thigh 25.87 (6.30) 

         Calf 10.92 (4.09) 

BIA  

      Resistance (ohms) 672 (70) 

      Reactivity (ohms) 68 (64, 76) 

DXA  

      Body Fat (%) 28.37 (7.01) 

      Body Fat (Kg) 13.04 (10.29, 17.38) 

      Fat-Free Mass (%) 68.50 (61.69, 72.89) 

      Fat-Free Mass (Kg) 32.37 (30.41, 35.35) 

Therefore, for the Durnin and Womersley [30] equation, the Bland-Altman plot 201 

was constructed, observing the presence of proportional bias (Figure 2). The Bland-202 

Altman test revealed that the equation did not underestimate or overestimate BF, with 203 

the mean difference of 0.57% (R² = -0.055, p = 0.929).204 
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Table 3. Comparison of Body Fat (BF) measured by different anthropometry equations 205 

and using the dual-energy-X-ray absorptiometry (DXA) as a reference method. 206 

Predictive equation n 

BF (%) by 

Equation 

Mean (SD)
 

BF (%) by 

DXA 

Mean (SD)
 

Pearson’s correlation 

analysis 

r p value 

Durnin and Womersley, 

1974 [30]
 

20 29.18 (4.51) 28.87 (7.39) 0.852 < 0.0005 

Jackson and Pollock, 1980 

[31]
 

15 24.07 (5.59) 28.52 (7.46) 0.945 < 0.0005 

Guedes, 1985 [32]
 

17 23.69 (4.29) 27.70 (7.21) 0.868 < 0.0005 

Petroski and Pires-Neto, 

1995 [33]
 

12 23.52 (4.03) 28.76 (7.06) 0.838 0.001 

Sloan, 1967 [34]
 

13 23.70 (3.80) 30.63 (7.61) 0.859 < 0.0005 

Hergenroeder, et al., 1993 

[35]
 

30 21.15 (0.60) 29.48 (6.76) 0.672 < 0.0005 

Jackson and Pollock, 1975 

[36]
 

11 23.71 (5.44) 28.29 (7.40) 0.890 0.001 

Slaughter et al., 1988 [37]
 

15 24.60 (3.25) 27.92 (5.77) 0.830 < 0.0005 

Table 4. Comparison of Fat-Free Mass (FFM) measured by different Bioelectric 207 
impedance (BIA) equations and using the dual-energy-X-ray absorptiometry (DXA) as 208 
a reference method. 209 

Predictive equation n 

FFM (%) by 

Equation 

Mean (SD)
 

FFM (%) by 

DXA 

Mean (SD)
 

Pearson’s correlation 

analysis 

r p value 

Manufacturer Equation – 

RJL Systems 

35 76.24 (2.83) 70.86 (7.67) 0.507 0.002 

Chumlea, et al., 2002 [38]
 

35 71.43 (4.56) 70.86 (7.67) 0.565 < 0.0005 

Segal, et al., 1988 [39]
 

27 75.01 (5.83) 69.73 (7.71) 0.720 < 0.0005 

Gray, et al., 1989 [40]
 

19 75.25 (5.07) 70.04 (8.29) 0.768 < 0.0005 

Lukaski, et al., 1986 [28]
 

19 71.63 (6.85) 70.04 (8.29) 0.708 0.001 

Deurenberg, et al.,1991a 

[41]
 

07 72.71 (2.63) 74.56 (7.17) 0.377 0.404 

Deurenberg, et al.,1991b 

[41]
 

28 70.25 (3.44) 69.93 (7.63) 0.626 < 0.0005 

Houtkooper, et al., 1992 

[42]
 

19 73.29 (4.17) 70.27 (7.63) 0.331 0.166 

Kyle, et al., 2001 [43]
 

17 72.05 (5.91) 71.34 (7.72) 0.680 0.003 

Sun, et al., 2003 [44]
 

35 78.22 (8.06) 70.86 (7.67) -0.057 0.743 

Yannakoulia, et al., 2000a 

[45]
 

16 69.65 (3.91) 69.83 (6.85) 0.791 < 0.0005 

Yannakoulia, et al., 2000b 

[45]
 

16 64.29 (5.12) 69.34 (8.92) 0.788 0.003 



57 

 

 210 
Figure 1. Mean differences between A) Body Fat (BF) from the anthropometry 211 

equations and BF given by DXA and B) Fat-Free Mass (FFM) from the BIA equations 212 

and FFM given by DXA. Error bars represent 1.96 x standard deviations of the mean 213 

differences. *Equation presented one sample T-test with p > 0.05, no significant 214 
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difference for results obtained from BF by the equation against DXA. The other 215 

predictive equations presented p values < 0.05 for the one sample T-test.216 

 217 

 218 

Figure 2. Bland-Altman plot for Body Fat (BF) estimated by the anthropometry equation 219 

proposed by Durnin and Womersley (1974) and BF estimation by dual-energy-X-ray 220 

absorptiometry (DXA) as a reference method. Beta = 0.021 and EPE = 4.91. 221 

Discussion 222 

Classical ballet is a sport with high energetic expenditure and performance 223 

intrinsically related to body composition and shape [16]. The present study aimed to evaluate 224 

the validity of eight predictive equations of anthropometry and twelve BIA equations to 225 

estimate BF and FFM in classical ballet dancers. To our knowledge, in the consulted 226 
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literature, no studies have performed this type of evaluation, using DXA as a reference 227 

method and considering non-professional dancers. 228 

The weekly training volume found in the present study was lower than that found in 229 

other studies, showing that our results are compatible with a non-professional 230 

intermediate/advanced practicing [45,47,48]. Although the dancers of the study presented a 231 

eutrophic BMI, they presented a higher BF% when compared to other studies in professional 232 

dancers, which found percentages ranging from 17,52% to 24,6% [45,49,50].  Not only time 233 

and level of practice can be considered the causes for the higher BF% observed in our study. 234 

A higher age and ethnicity may also be determining variables for the different results [51–53], 235 

once studies in adolescent ballet dancers with different ethnicity have also shown lower BF% 236 

[48,54].  237 

At moment, only nine studies analysed body composition of Brazilian ballet dancers 238 

[2,8,55–61], in which one was performed with professional ballet dancers and none used 239 

DXA. The mean age found ranged from 11.2 to 36.1 years, and BF% from 17.9 to 25.8% , 240 

mostly obtained by skinfolds measurements, using the equation proposed by Slaughter et al. 241 

[37], and only one with BIA [58], using the Houtkooper’s et al. equation [42]. These studies 242 

reinforce that, in fact, in Brazil, the use of DXA may be still limited for dancers, and it is 243 

necessary to validate more accessible methods to evaluate this population. 244 

The Durnin & Wormersley’s [30] equation was the only proven applicable to the 245 

population in our study. It was developed from a research conducted in England in 1974 with 246 

209 males and 272 females, mostly sedentary, aged between 16 and 72 years old. It was 247 

interesting to observe that an equation developed more than 40 years ago and with a distinct 248 

population, as well as wide age group and different validation method, has applied to the 249 

study population.  250 
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Interestingly, our analysis showed that the three equations originally developed with 251 

dancers [35,45] were not applicable in the evaluated sample. We did not find in the literature 252 

other studies that sought to evaluate the applicability of these three equations, developed 253 

specifically for dancers, in other populations of ballet dancers. The equation proposed by 254 

Hergenroeder et al. [35] was developed using 112 professional ballet dancers in the Houston 255 

Ballet Academy, with a mean age of 14.4 (1.3) years, dancing 16 (12) hours per week, and 256 

validated with the TOBEC method. The authors pointed out that the simplicity of the 257 

proposed equation, using only weight (Kg), could facilitate studies and clinical practice. 258 

Yannakoulia et al. [45] proposed two equations validated with 42 dancers of a professional 259 

ballet school in Athens. An equation contained only BIA data, which was considered the best 260 

in the study because it used only BIA data. The second one contained BIA and anthropometry 261 

data, which was considered by the authors more difficult to apply. The dancers had an average 262 

of 21 (2) years old and trained around 28.3 hours per week. Although the equation was 263 

validated also with DXA and the ballet dancers had a mean age similar to that found in our 264 

study (19 years) and were not considered professionals, these dancers presented more hours of 265 

training per week than that found in the present study, besides the different ethnicity. Thus, 266 

these factors may justify the non-applicability of the equations of Yannakoulia et al. [45] in 267 

the population here analyzed.  268 

Studies  have reported a correlation between BF and FFM estimates using 269 

anthropometry and BIA predictive equations with DXA in several populations, including 270 

dancers [20,45,48,62–64]. However, to date, although these correlations have been observed, 271 

no study has actually sought to validate the existing anthropometry or BIA predictive 272 

equations for dancers using DXA or any other method as a reference method. 273 

Of note, the nutritional transition is an important phenomenon that started after the 274 

development of the majority of the equations tested. A lot of equations for the evaluation of 275 
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BF based on skinfold thickness, for example, were developed in the 1960’s and 1970’s 276 

[29,30,34,36]. Although new equations have been created, many of the equations developed 277 

in this period are still widely used. The fact that they have not been updated can be partly 278 

explained by the requirenement of relatively advanced statistics.  279 

One limitation of our study is the difference in the standardization for the 280 

measurements of skinfolds in the different equations, which may negatively interfere in the 281 

results obtained. To decrease bias and enable data collection, we obtained anthropometric data 282 

using a standardized protocol [26], compatible with most of the selected equations. In 283 

addition, most of the mathematical models found in the literature were developed with the 284 

hydrostatic weighing method as a reference, as well as methods such as total body electrical 285 

conductivity and isotope dilution. These methods differ from DXA because they have 286 

different principles of body composition, and this may be a limitation.  287 

Moreover, there is also a tendency in clinical practice to individually follow the 288 

evolution of some skinfolds to assess the evolution of body composition [65]. This is a 289 

problem, especially in evaluating people practicing sports related to aesthetics, since it makes 290 

a body analysis impossible, and may induce unnecessary anxiety and fixation about specif 291 

spots of the body, inherent to the shape of a particular individual. Embracing this kind of 292 

assessment also limits the quality of collective planning measures and consensuses for actions 293 

to improve body composition of specific populations.  294 

On the other hand, if an anthropometry or BIA predictive equation is going to be used 295 

in clinical care to estimate body composition, professionals should be aware to carefully 296 

observe the equations, since criteria such as gender, ethnicity, age, and type of physical 297 

activity may be important variables that influence the results. Thus, previous validation of 298 

specific predictive equations from the literature for a specific population, as we have done in 299 
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the present study, or developing new equations for specific populations, such as classical 300 

ballet practitioners, are of relevance once it can improve the assessment of that population. 301 

In conclusion, the results of the present study showed that from the twenty body 302 

composition predictive equations tested, only one, the developed by Durnin and Womersley 303 

[30], was applicable to the estimation of body composition in the studied classical ballet 304 

dancers. Our data reinforce the importance of previously validating existing predictive 305 

equations to estimate body composition of particular populations or developing specific 306 

equations, considering the characteristics of the population of interest.  307 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo apresenta grande relevância científica, uma vez que gerou dados 

inéditos na literatura para praticantes de ballet clássico no Brasil, como a avaliação 

da composição corporal, utilizando metodologia de referência (DXA). A comparação 

entre os três métodos adotados, tanto para a prática clínica quanto para a literatura 

científica, apresenta-se como um recurso facilitador da avaliação da composição 

corporal dessa população, visto que a DXA apresenta alto custo, requer licença para 

operar raios-X e operador treinado, dificultando o acesso ao exame. Assim, o estudo 

pode fornecer subsídios para informar qual método pode se aproximar mais dos 

resultados fornecidos por essa técnica, facilitando a realização de novas pesquisas, 

viabilizando estudos mais econômicos, pelo uso de métodos mais viáveis, porém 

também fidedignos. 

Com relação ao artigo científico, os autores citados tiveram grande 

importância na sua produção. A ideia inicial do estudo, bem como sua definição e 

criação do Projeto de Pesquisa foi realizado pelas professoras Bruna e Sancha, e, 

em conjunto com a colaboração de Dra Adriana, ele pôde ser operacionalizado no 

HUOL, com a avaliação da composição corporal pela DXA. A coleta de dados foi 

realizada por mim, como mestranda responsável pelo trabalho, em conjunto com as, 

então, alunas de iniciação científica Ranna, Erikarla e Geovanna, as quais 

participaram da esquematização das coletas desde o principio, sendo fundamentais 

nessa etapa da pesquisa. A análise estatística e a escrita do artigo científico na 

língua inglesa foram realizadas por mim e as professoras Bruna e Sancha.  

Para os sujeitos da pesquisa, o estudo teve grande importância, pois forneceu 

dados fidedignos da sua composição corporal, sendo este um ponto importante no 

sucesso da prática da atividade física e do seu estado de saúde, além de 

possibilidade de utilização gratuita do serviço ambulatorial de Endocrinologia, do 

Hospital Universitário Onofre Lopes, e ao Núcleo Integrado de Atendimento 

Nutricional, do Departamento de Nutrição da UFRN, a fim de acompanhar quaisquer 

alterações encontradas nos resultados do estudo. 

Assim, os resultados e o desenho deste estudo trazem impacto positivo para 

sociedade e, em especial, diretamente para a população em estudo uma vez que os 

dados gerados irão subsidiar ações de extensão voltadas para a promoção da saúde 

dos praticantes de ballet, bem como práticas desportivas semelhantes. 
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(Graduação em Nutrição) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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Co-orientação em Trabalho de Conclusão de Curso: 

Em andamento: 

 Maria Clara da Cruz Carvalho. Composição corporal de praticantes de 

ballet clássico: método da antropometria. Em andamento. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Orientador: Bruna Leal Lima Maciel. Co-

orientador: Leilane Lilian Araújo Leal. 

 Ana Carolina Costa. Desenvolvimento de equações de predição de 

bioimpedância elétrica para estimar a composição corporal de 

praticantes de ballet clássico. Em andamento. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Orientador: Bruna Leal Lima Maciel. Co-orientador: Leilane 

Lilian Araújo Leal. 

 Carlos Henrique de Medeiros Torres. Avaliação da composição corporal de 

bailarinas, desportistas e sedentárias por absorciometria por dupla 

energia de raios x. Orientador: Bruna Leal Lima Maciel. Co-orientador: 

Leilane Lilian Araújo Leal. 

Concluídos: 

 Erikarla Baracho Avelino. Avaliação da composição corporal de bailarinas, 

praticantes de atividade física e sedentárias: o método dabioimpedância 

elétrica. 2017. Orientação de outra natureza. (Nutrição) - Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Orientador: Sancha Helena de Lima Vale. 

Co-Orientador: Leilane Lilian Araújo Leal. 

 Rannapaula Lawrynhuk Urbano Ferreira. Imagem corporal e 

comportamentos sugestivos para transtornos alimentares em mulheres 

praticantes de ballet clássico. 2017. Orientação de outra natureza. 

(Nutrição) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Orientador: Bruna 

Leal Lima Maciel. Co-orientador: Leilane Lilian Araújo Leal. 
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APÊNDICE I – Termo de conhecimento livre esclarecido (TCLE). 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar voluntariamente da pesquisa “Estado 

nutricional, risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares e resposta 

imune em praticantes de ballet clássico”, que é coordenada pela Profª Bruna Leal 

Lima Maciel. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 

prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivo avaliar o estado nutricional, o risco para 

desenvolvimento de transtornos alimentares e a resposta imune em praticantes de 

ballet clássico. Caso decida aceitar o convite, você será submetida aos seguintes 

procedimentos: 1- Avaliação do estado nutricional (pesagem, medição, aferição de 

dobras cutâneas e registro da sua alimentação); 2- Será solicitada a preencher 

questionários sobre seus hábitos alimentares e sentimentos sobre a alimentação; 3- 

Perguntaremos sobre a presença de sintomas de gripe /infecção no trato 

respiratório; e 4- Solicitaremos uma amostra sua de 10mL de sangue para 

realização de dosagens bioquímicas e avaliação da sua resposta imune.  

Os riscos envolvidos com sua participação nesta pesquisa são caracterizados 

como mínimos, sendo: 1- risco de constrangimento e cansaço na realização da 

avaliação nutricional e preenchimento de formulários: Este risco será minimizado 

realizando as pesagens, medições e preenchimento de formulários individualmente, 

com liberdade de tempo e em ambiente reservado; 2- Risco de 

dor/inflamação/infecção no local onde será realizada a coleta de sangue: Este risco 

será mínimo uma vez que serão adotados procedimentos consagrados para a coleta 

sangue, sendo utilizados materiais descartáveis e tomando-se os cuidados de 

higiene e coleta necessários para o procedimento.  

Os benefícios da sua participação nesta pesquisa são de poder conhecer seu 

estado nutricional e se você tem risco para desenvolver problemas psicológicos 

relacionados à alimentação. Caso seja detectada alguma alteração no estado 

nutricional ou na sua relação com a alimentação, você poderá solicitar 

acompanhamento no departamento de nutrição da UFRN, no ambulatório de 

nutrição clínica, no telefone 3324-2291 (ramal 5), conforme disponibilidade normal 

da agenda de atendimentos. 

Todas as informações obtidas nesta pesquisa serão sigilosas e seu nome não 

será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro, 

no Departamento de Nutrição/UFRN, e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar as voluntárias do estudo. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, 

você será ressarcida, caso solicite.Em qualquer momento, se você sofrer algum 

dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 
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Você ficará com uma via deste Termo e toda dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a ProfaDraBruna Leal Lima 

Maciel, no endereço Av. Sen. Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova, Campus central 

UFRN, Departamento de Nutrição, ou pelo telefone 3342-2291/9188-9594. 

Este projeto segue as normas e orientações contidas na resolução do CNS nº 

466/12. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN, no 

endereço Av. Nilo Peçanha 620, Petrópolis, Natal-RN, 59.012-300 ou pelo telefone 

33425003. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

“Estado nutricional, risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares e 

resposta imune em praticantes de ballet clássico”. 

Participante da pesquisa: 

Nome: _____________________________________________________ 

Assinatura: 

_________________________________________________Data:_______ 

Pesquisador responsável pela coleta dos dados: 

Nome: _____________________________________________________ 

Assinatura: 

_________________________________________________Data:_______ 

Comitê de Ética em Pesquisa  
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL).  
Av. Nilo Peçanha 620, Petrópolis, Natal-RN, CEP 59012-300.  

Tel.: (84) 33425003 
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APÊNDICE II – Termo de conhecimento livre esclarecido (TCLE) para pais e/ou 

responsáveis 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE PARA PAIS OU 

RESPONSÁVEIS 

Esclarecimentos 

Este é um convite para sua filha ou de menor sob sua responsabilidade legal 

participar voluntariamente da pesquisa “Estado nutricional, risco para o 

desenvolvimento de transtornos alimentares e resposta imune em praticantes de 

Ballet clássico”, que é coordenada pela Profª Dra Bruna Leal Lima Maciel. A 

participação dela é voluntária, o que significa que ela poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivo avaliar o estado nutricional, o risco para 

desenvolvimento de transtornos alimentares e a resposta imune em praticantes de 

ballet clássico. Caso decida aceitar o convite, sua filha ou menor sob sua 

responsabilidade legal será submetida aos seguintes procedimentos: 1- Avaliação 

do estado nutricional (pesagem, medição, aferição de dobras cutâneas e registro da 

sua alimentação); 2- Será solicitada a preencher questionários sobre seus hábitos 

alimentares e sentimentos sobre a alimentação; 3- Perguntaremos sobre a presença 

de sintomas de gripe /infecção no trato respiratório; e 4- Solicitaremos uma amostra 

de 10mL de sangue para realização de dosagens bioquímicas e avaliação da 

resposta imune.  

Os riscos envolvidos com a participação nesta pesquisa são caracterizados 

como mínimos, sendo: 1- risco de constrangimento e cansaço na realização da 

avaliação nutricional e preenchimento de formulários: Este risco será minimizado 

realizando as pesagens, medições e preenchimento de formulários individualmente, 

com liberdade de tempo e em ambiente reservado; 2- Risco de 

dor/inflamação/infecção no local onde será realizada a coleta de sangue: Este risco 

será mínimo uma vez que serão adotados procedimentos consagrados para a coleta 

sangue, sendo utilizados materiais descartáveis e tomando-se os cuidados de 

higiene e coleta necessários para o procedimento.  

Os benefícios da participação de sua filha ou menor sob sua responsabilidade 

nesta pesquisa são de poder conhecer o estado nutricional da participante e se ela 

tem risco para desenvolver problemas psicológicos relacionados à alimentação. 

Caso seja detectada alguma alteração no estado nutricional ou na relação com a 

alimentação, você poderá solicitar acompanhamento da sua filha ou de menor sob 

sua responsabilidade no departamento de nutrição da UFRN, no ambulatório de 
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nutrição clínica, no telefone 3324-2291 (ramal 5), conforme disponibilidade normal 

da agenda de atendimentos.  

Todas as informações obtidas nesta pesquisa serão sigilosas e seu nome ou 

de sua filha/menor sob sua responsabilidade legal não serão identificados em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro, no Departamento de 

Nutrição/UFRN, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar 

as voluntárias do estudo. 

Se você ou sua filha/ menor sob sua responsabilidade legal tiverem algum 

gasto que seja devido à participação nesta pesquisa, vocês serão ressarcidos, caso 

solicitem. Em qualquer momento, se sua filha/menor sob sua responsabilidade legal 

sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a 

solicitar indenização. 

Você ficará com uma via deste Termo e toda dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a Profa Dra Bruna Leal Lima 

Maciel, no endereço Av. Sen. Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova, Campus central da 

UFRN, Departamento de Nutrição, ou pelos telefones 3342-2291/9188-9594. 

Este projeto segue as normas e orientações contidas na resolução do CNS nº 

466/12. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN, no 

endereço Av. Nilo Peçanha 620, Petrópolis, Natal-RN, 59.012-300 ou pelo telefone 

33425003. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

“Estado nutricional, risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares e 

resposta imune em praticantes de Ballet clássico”. 

Voluntária participante da pesquisa: 

Nome: _____________________________________________________  

Assinatura:_________________________________________________ 

Data:_______ 

Responsável pela participante da pesquisa: 

Nome: _____________________________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________ 

Data:_______ 

Pesquisador responsável pela coleta dos dados: 

Nome: _____________________________________________________  

Assinatura:_________________________________________________ 

Data:_______ 

Comitê de Ética em Pesquisa  

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL).  

Av. Nilo Peçanha 620, Petrópolis, Natal-RN, CEP 59012-300.  

Tel.: (84) 33425003 
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APÊNDICE III – Formulário de Coleta de dados 

 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 ITENS DO AVALIADOR 

Nome do avaliador: ___________________________ 

DADOS PESSOAIS: 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 

IDADE: DATA DE NASCIMENTO: 

DATA DA COLETA: 

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA: 

PRATICA ATIVIDADE FÍSICA ATUALMENTE:  (    ) SIM   (    ) NÃO 

SE SIM, QUAL(AIS) MODALIDADE(S)?  
1.________________________________________ 2. 
__________________________________________ 
3.________________________________________ 4. 
__________________________________________ 

ATIVIDADE 1: 

Há quanto tempo (meses, anos) pratica essa 

atividade? 

__________________________________ 

Quantas horas pratica essa atividade:  

- Por dia? ____________  - Por semana? 

__________ 

Em quais dias da semana? 

______________________ 

ATIVIDADE 2: 

Há quanto tempo (meses, anos) pratica essa 

atividade? 

________________________________ 

Quantas horas pratica essa atividade:  

- Por dia? ____________  - Por semana? 

________ 

Em quais dias da semana? 

___________________ 

ATIVIDADE 3: 

Há quanto tempo (meses, anos) pratica essa 

atividade? 

__________________________________ 

Quantas horas pratica essa atividade:  

- Por dia? ____________  - Por semana? 

__________ 

Em quais dias da semana? 

______________________ 

ATIVIDADE 4: 

Há quanto tempo (meses, anos) pratica essa 

atividade? 

________________________________ 

Quantas horas pratica essa atividade:  

- Por dia? ____________  - Por semana? 

________ 

Em quais dias da semana? 

___________________ 

SE NÃO, JÁ PRATICOU ALGUMA ATIVIDADE FÍSICA? (    ) SIM   (    ) NÃO 

SE SIM, QUAL? 
1.________________________________________ 2. 
__________________________________________ 
3.________________________________________ 4. 
__________________________________________ 

ATIVIDADE 1: 

Por quanto tempo (meses, anos) praticou essa 

atividade? 

__________________________________ 

Há quanto tempo (meses, anos) parou? 

__________________________________________

_ 

ATIVIDADE 2: 

Por quanto tempo (meses, anos) praticou essa 

atividade? 

________________________________ 

Há quanto tempo (meses, anos) parou? 

________________________________________

_ 



92 

 

ATIVIDADE 3: 

Por quanto tempo (meses, anos) praticou essa 

atividade? 

__________________________________ 

Há quanto tempo (meses, anos) parou? 

__________________________________________

_ 

ATIVIDADE 4: 

Por quanto tempo (meses, anos) praticou essa 

atividade? 

________________________________ 

Há quanto tempo (meses, anos) parou? 

________________________________________

_ 

Possui ciclo menstrual regular? (   ) SIM   (   ) NÃO    De quantos dias? _________ 

Se não, por quê? _________________ 

Faz uso de anticoncepcional? (   ) SIM   (   ) NÃO  Se sim, qual? ________________________________ 

Faz uso de medicação? (   ) SIM   (   ) NÃO    Se sim, qual? ____________________________________ 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA: 

DATA DA COLETA:  

ALTURA:                             PESO: IMC: 

CLASSIFICAÇÃO: (    ) Desnutrido  (    ) Eutrófico   (    ) Sobrepeso   (    ) Obesidade 

CIRCUNFERÊNCIAS:  

BRAÇO 1. 2. 3. M. 

COXA 1. 2. 3. M. 

CINTURA 1. 2. 3. M. 

ABDOMINAL 1. 2. 3. M. 

PANTURRILHA 1. 2. 3. M. 

AFERIÇÃO DE DOBRAS CUTÂNEAS: 

SUBESCAPULAR 1. 2. 3. M. 

BICIPTAL  1. 2. 3. M. 

TRICIPTAL 1. 2. 3. M. 

PEITORAL 1. 2. 3. M. 

AXILAR MÉDIA 1. 2. 3. M. 

SUPRAILIACA 1. 2. 3. M. 

ABDOMINAL 1. 2. 3. M. 

COXA 1. 2. 3. M. 

PANTURILHA 1. 2. 3. M. 

GORDURA CORPORAL: KG:                          %: 

MASSA MAGRA: KG: %: 

BIA – IMPEDÂNCIA ELÉTRICA: 

Resistência:                                         
ohms 

Reatância:                                           ohms 

DXA – DATA DA AVALIAÇÃO: 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 
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ANEXO I – Parecer Consubstanciado do 

CEP
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ANEXO II – Escala de Tanner 

 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS – ADOLESCENTES / ITENS DO 

AVALIADO  

Número de identificação: _________________ 

ESCALAS DE MATURAÇÃO SEXUAL 
(MARSHALL; TANNER, 1969) 

 
Marque um X nas figuras correspondentes aos estágios em que se encontra em 
relação à mama e genitália. 
 

 


