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RESUMO 

 

A obesidade é uma doença que tem atingido valores alarmantes no mundo todo. Sendo 

assim, existe a necessidade de haver critérios de classificação de sobrepeso e obesidade para 

proporcionar um melhor acompanhamento desde o diagnóstico até o tratamento dos indivíduos. 

Os métodos mais utilizados na avaliação da composição corporal são a bioimpedância e 

as dobras cutâneas. Outro método muito utilizado é o IMC, que apesar de controverso apresenta 

forte relação com a gordura corporal. 

Assim, o objetivo desse estudo foi analisar a concordância entre os valores obtidos no 

cálculo do IMC e o percentual de gordura através de dois protocolos de avaliação da composição 

corporal, a saber, bioimpedância elétrica e dobras cutâneas. 

A partir da análise dos resultados pode-se dizer que nenhum dos métodos utilizados 

apresenta significativa concordância com o IMC e isso pode ser relacionado a vários fatores, sendo 

necessário se desenvolverem mais estudos sobre esse assunto. 

 

Palavras Chave: Composição corporal, IMC, Dobras cutâneas. 
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ABSTRACT 

 

Obesity is a disease that has reached alarming values worldwide. Thus, there is a need 

for overweight and obesity classification criteria to provide better follow-up from diagnosis to 

treatment of individuals. 

The most widely used methods for assessing body composition are bioelectrical 

impedance and skin folds. Another widely used method is BMI, which although controversial has a 

strong relation with body fat. 

Thus, the objective of this study was to analyze the relationship between the values 

obtained in the calculation of BMI and fat percentage through two protocols of body composition 

evaluation, namely, bioelectrical impedance and skinfolds. 

From the analysis of the results it can be said that none of the methods used is 

concordant with the BMI and this can be related to several factors, being necessary to develop 

further studies on this subject. 

 

Keywords: Body composition, BMI, Skin folds. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1998) e devido a sua etiologia multifatorial influenciada por fatores 

comportamentais, de estilo de vida e aspectos fisiológicos (DÂMASO et. al., 2003, p.3), essa 

doença crônica tem atingido valores alarmantes no mundo todo, inclusive no Brasil. 

Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde (2013), 50,8% dos brasileiros 

entrevistados encontra-se acima do peso e 17,5% deles sofrem de obesidade. Esses números geram 

grande preocupação porque o excesso de peso oferece risco para o desenvolvimento de diversas 

outras doenças, como diabetes, dislipidemias, hipertensão arterial e outras cardiopatias (JOHNSON 

et. al., 2009).  

Sendo assim, há então a necessidade de se haver critérios de classificação de sobrepeso 

e obesidade, para que se faça um acompanhamento ideal desde o diagnóstico até o tratamento 

desses indivíduos. Para isso, deve-se levar em consideração não apenas a massa corporal, mas a 

divisão dessa massa em vários componentes a fim de uma análise mais completa de cada um deles 

(PITANGA, 2005, p.86). 

A primeira tentativa de fracionar o peso corporal foi desenvolvida por Matiegka no inicio 

do século, considerando inicialmente quatro componentes: gordura, músculo, osso e 

resíduo. Por esse modelo o componente residual era formado pelos órgãos, pele, sangue, 

tecido epitelial, sistema nervoso, etc. [...] Como consequência, nos dias atuais, com o 

propósito de oferecer maior clareza e objetividade quanto à análise e interpretação dos 

diferentes componentes e suas implicações, tornou-se habitual considerar a composição 

corporal sob o aspecto de um sistema de dois componentes: a massa corporal isenta de 

gordura e a gordura corporal (GUEDES, 1994, p.4-5). 

 

A partir disso, podemos citar diversos métodos de avaliação da composição corporal 

que consideram esses componentes. Esses métodos são divididos em três categorias: diretos, 

indiretos e duplamente indiretos. 

De acordo com Pitanga (2005), o método direto é aquele que envolve a dissecção dos 

tecidos e a separação total de todos os componentes, o que restringe essa técnica apenas a 

cadáveres. Segundo o mesmo autor, dentre os métodos indiretos temos a densitometria (através da 

pesagem hidrostática e da pletismografia), hidrometria (diluição de isótopos), espectrometria, 

tomografia computadorizada, ativação de nêutrons, ultrassom, absortometria de dupla energia 

(DEXA), etc. e dentre os métodos duplamente indiretos temos a interactância de raios infra-

vermelhos, a antropometria e a bioimpedância elétrica (BIA). 

Dentre esses, os mais utilizados, segundo Kyle et. al. (2004 citado por GUEDES, 2013, 

p.114) e Wang et. al. (2000 citado por GUEDES, 2013, p.114) são a BIA e a antropometria, que 

apesar de serem menos rigorosos, tem custos menores e são bastante aplicáveis em análises clínicas. 
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“O principio básico da técnica de bioimpedância elétrica (BIA) voltada à análise da 

composição corporal baseia-se nos diferentes níveis de condução elétrica dos tecidos biológicos 

expostos a várias frequências de corrente” (GUEDES, 2013, p.114). 

Sendo assim, 

Uma corrente elétrica de baixa intensidade passa através do corpo do cliente, e a 

impedância (Z), ou oposição ao fluxo da corrente, é medida com o analisador de 

bioimpedância. A água corporal total do individuo pode ser estimada através da 

mensuração por bioimpedância porque os eletrólitos da água do corpo são excelentes 

condutores da corrente elétrica. Quando o volume de água corporal é grande, o fluxo da 

corrente elétrica através do corpo é mais fácil. A resistência (R) ao fluxo da corrente é 

maior em indivíduos com maior quantidade de gordura corporal, uma vez que o tecido 

adiposo é um pobre condutor de corrente elétrica devido ao pequeno conteúdo de água 

(PITANGA, 2005, p.95-96). 

 

A corrente pode ser aplicada de duas formas diferentes. Na BIA tetrapolar, a corrente 

passa pelos membros superiores e inferiores e na BIA bipolar a corrente passa apenas pelos 

membros superiores ou inferiores. 

De acordo com Guedes e Guedes (1998, p.88), devido à simplicidade de utilização, a 

inocuidade, a relativa facilidade de interpretação e as menores restrições culturais; e por se tratar de 

medidas externas das dimensões corporais (método não invasivo), a técnica antropométrica é a de 

maior aplicabilidade e a espessura das dobras cutâneas (DC) é a medida antropométrica mais 

utilizada na análise da composição corporal. 

Segundo os mesmos autores, existem diversos tipos de compassos que podem ser 

utilizados para a realização dessa medida e a literatura menciona a existência de até 93 pontos 

anatômicos possíveis de se destacar uma dobra, sendo que para cada protocolo escolhido será 

utilizado um determinado número de dobras e os resultados desses protocolos têm diferenças 

quanto à idade e o sexo do avaliado. 

De acordo com Costa (2001), a medida da espessura das DC pode ser utilizada em 

valores absolutos ou por equações de regressão para a predição da densidade corporal ou da 

porcentagem de gordura corporal. Ainda segundo o autor, essas equações podem ser generalizadas, 

quando desenvolvidas a partir de estudos populacionais com grupos heterogêneos, ou específicas, 

propostas com base em estudos de grupos homogêneos. O autor ainda coloca que apesar de as 

equações generalizadas oferecerem a possibilidade de serem aplicadas em todos os tipos de 

indivíduos, seus resultados não são tão precisos quanto as equações especificas, que são aplicadas 

apenas em indivíduos com características muito semelhantes às do grupo do qual foram obtidos os 

resultados que originaram sua elaboração. Portanto, a escolha de uma equação adequada é 

fundamental para a obtenção de resultados confiáveis.  

Além das DC, o outro método antropométrico que tem sido mais utilizado é o Índice de 

Massa Corporal (IMC). Segundo Rezende et. al. (2010, p.91) e Santos e Sichieri (2005, p.164) os 
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valores obtidos através da expressão massa corporal/estatura² são utilizados tanto para diagnosticar 

obesidade e sobrepeso quanto para avaliar o estado nutricional do indivíduo.  

Porém, existem várias controvérsias quanto a sua utilização para esses diagnósticos 

devido ao fato de que o IMC reflete apenas um ajuste entre a massa corporal e a estatura, 

considerando que quanto mais alto for o individuo, maior será sua massa corporal. Entretanto, a 

maior massa corporal pode ser ocasionada por uma maior quantidade de massa livre de gordura e 

não necessariamente por um excesso de gordura de fato (GLANER, 2005, p.244 e GUEDES, 2013, 

p.119).  

Apesar dessa inconstância em indivíduos não obesos devido a sua quantidade de massa 

magra, o IMC apresenta uma forte associação com a gordura corporal em indivíduos obesos 

(JACKSON et. al., 2009).  

Nesse sentido, fica claro que todo tipo de teste é revelador e que aumentar nosso 

conhecimento sobre cada um aumenta também o nosso leque de possibilidades sobre como 

podemos utilizá-los. Sendo assim, um estudo que se proponha a compreensão da relação entre esses 

testes torna-se relevante na medida em que o IMC torna-se cada vez mais útil e necessita de um 

maior conhecimento sobre sua precisão em cada parâmetro em que é utilizado. 

Além disso, muitos profissionais da educação física iniciam a carreira com poucos 

recursos e todo teste gera um custo. Sendo assim, se o IMC de fato apresentar concordância com o 

percentual de gordura corporal, o seu cálculo poderá fornecer um parâmetro inicial maior para que 

esses profissionais consigam iniciar seu trabalho e evoluir à medida que conquistarem melhores 

condições de trabalho. 

Por se tratar de uma medida obtida de forma relativamente simples, esta se tornou muito 

popular e amplamente difundida entre as pessoas na população em geral. Tal fato se dá por ser uma 

medida acessível, de fácil compreensão e aplicação, que se faz mais presente no cotidiano das 

pessoas quando comparada a outras que dependem da utilização de um adipômetro ou de qualquer 

outro aparelho. 

De acordo com o exposto, se faz intrigante investigar o referido assunto, portanto, o 

problema que se coloca é: Existe concordância entre o valor encontrado no cálculo do IMC e o 

percentual de gordura corporal (%G)? 

Assim, o objetivo desse estudo foi analisar a concordância entre os valores encontrados 

no cálculo do IMC e o %G obtido através de dois protocolos de avaliação de composição corporal 

com a utilização do método antropométrico das DC e da BIA em jovens universitários da UNIFESP 

Campus Baixada Santista. 
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2 – MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo quantitativo, que, segundo Minayo e Sanches (1993) citado por 

Serapioni (2000), atua em níveis de realidade e tem como objetivo trazer à luz dados, indicadores e 

tendências observáveis. 

Esse estudo foi submetido e aprovado (no. 1.777.389) pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (CEP/UNIFESP). Todos os voluntários assinaram 

um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 

2.1 – Participantes 

A pesquisa foi realizada com 40 voluntários (20 homens e 20 mulheres) universitários 

com idade entre 18 e 27 anos. 

O recrutamento dos voluntários foi realizado pessoalmente dentro da universidade e 

através de publicações nas redes sociais. Em ambos os casos foram explicitados o objetivo da 

pesquisa, os protocolos de testes a serem realizados e os pré-requisitos necessários para a 

participação.  

Ao serem recrutados, os indivíduos interessados em participar da pesquisa responderam 

ao questionário IPAQ (versão curta), o qual avalia o nível de atividade física do avaliado, e a partir 

da classificação obtida no teste foi realizado o agendamento dos testes para coleta de dados. 

Àqueles que se interessaram em participar da pesquisa, através das publicações nas redes sociais, 

foram agendadas as reuniões para o preenchimento do questionário que possibilitaria ou não a 

realização do teste para cada indivíduo. 

De acordo com Silva (2007), a classificação dos voluntários foi feita como a 

recomendação do próprio IPAQ e foi dividida da seguinte forma: 

 Sedentário – Não realiza nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos 

durante a semana;  

 Insuficientemente Ativo – Consiste em classificar os indivíduos que praticam atividades 

físicas por pelo menos 10 minutos contínuos por semana, porém de maneira insuficiente 

para ser classificado como ativos. Para classificar os indivíduos nesse critério, são somadas 

a duração e a frequência dos diferentes tipos de atividades (caminhadas + moderada + 

vigorosa). Essa categoria divide-se em dois grupos:  

 Insuficientemente Ativo A – Realiza 10 minutos contínuos de atividade física, seguindo pelo 

menos um dos critérios citados: frequência – 5 dias/semana ou duração – 150 

minutos/semana;  
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 Insuficientemente Ativo B – Não atinge nenhum dos critérios da recomendação citada nos 

indivíduos insuficientemente ativos A;  

 Ativo – Cumpre as seguintes recomendações: a) atividade física vigorosa – ≥ 3 dias/semana 

e ≥ 20 minutos/sessão; b) moderada ou caminhada – ≥ 5 dias/semana e ≥ 30 minutos/sessão; 

c) qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/semana e ≥ 150 min/semana;  

 Muito Ativo – Cumpre as seguintes recomendações: a) vigorosa – ≥ 5 dias/semana e ≥ 30 

min/sessão; b) vigorosa – ≥ 3 dias/ semana e ≥ 20 min/sessão + moderada e ou caminhada ≥ 

5 dias/ semana e ≥ 30 min/sessão. 

 

2.2 - Critérios de inclusão 

Como critérios de inclusão foram considerados: ter entre 18 e 27 anos, ser universitário 

da UNIFESP Baixada Santista, ser classificado entre sedentário e ativo no IPAQ. 

 

2.3 - Critérios de não inclusão  

Como critérios de não inclusão foram considerados: não atender aos critérios de 

inclusão, ser classificado como muito ativo no IPAQ, possuir algum tipo de condição que 

impossibilitasse a realização dos testes, não preencher o TCLE, não cumprir com as recomendações 

para realização da BIA, não comparecer ao teste. 

 

2.4 - Avalição da Composição corporal 

Todas as medidas e avaliações foram realizadas no Laboratório de Cineantropometria 

da UNIFESP, localizado na Unidade Ana Costa 95, 2º. Andar. Os testes foram realizados por uma 

equipe previamente treinada e experiente.  

 

2.4.1 - Índice de Massa Corporal (IMC) 

Para a determinação da estatura foi utilizado um estadiômetro fixo SANNY® com 

escala de medida de 0,1 cm. Para a aferição da massa corporal se empregou uma balança 

antropométrica digital BALMAK® (modelo BK 300 GC, série 2120 com capacidade para 300 kg) 

com precisão de 100 g, de acordo com as padronizações idealizadas por Cameron (1986).  

Com posse das medidas de estatura e massa corporal foi calculado o IMC, mediante a 

relação matemática:  

 

IMC = Massa corporal (kg) 

      Estatura² (m) 
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2.4.2 - Antropometria 

Para a avaliação das espessuras das DC foi feito o uso de um compasso de dobras 

cutâneas (adipômetro) CESCORF® com precisão de medida de 0,1 mm e, segundo a técnica 

descrita por Harrison et. al. (1988). A quantidade de gordura corporal foi determinada mediante o 

uso de equações preditivas idealizadas por Guedes (1985). O componente de massa magra foi 

calculado por intermédio de subtração aritmética entre a massa corporal e a quantidade estimada de 

gordura. 

Descrição das medidas das DC utilizadas: 

Para homens: 

 

1. Tricipital - medida realizada na face posterior do braço, paralelamente ao 

eixo longitudinal, no ponto que compreende a metade da distância entre a 

borda súpero-lateral do acrômio e o olécrano. 

 

2. Suprailíaca - obtida obliquamente em relação ao eixo longitudinal, na 

metade da distância entre o arco costal e a crista ilíaca, sobre a linha 

axilar medial. É necessário que o avaliado afaste o braço para trás para 

permitir a execução da medida.   

 

3. Abdominal - medida realizada aproximadamente a dois centímetros à 

direita da cicatriz umbilical, paralelamente ao eixo longitudinal. 

 

Para mulheres:  

 

1. Coxa – medida realizada paralelamente ao eixo longitudinal, sobre o 

músculo reto femoral a um terço da distância do ligamento inguinal e a 

borda superior da patela. 

 

2. Suprailíaca - obtida obliquamente em relação ao eixo longitudinal, na 

metade da distância entre o arco costal e a crista ilíaca, sobre a linha 

axilar medial. É necessário que o avaliado afaste o braço para trás para 

permitir a execução da medida.   

 

3. Subescapular - a medida é executada obliquamente em relação ao eixo 

longitudinal, seguindo a orientação dos arcos costais, sendo localizada a 

dois centímetros abaixo do ângulo inferior da escápula. 

 

 

 

2.4.3 - Bioimpedância Elétrica (BIA) 
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A avaliação feita através da BIA tetrapolar BIODYNAMICS® (modelo 310e) foi 

realizada como descrito por Guedes (2013) em que o individuo é posicionado deitado em uma maca 

em decúbito dorsal e os eletrodos são posicionados na mão e pé direitos. Os eletrodos emissores 

foram posicionados distalmente na superfície dorsal da mão e do pé, no plano da cabeça do terceiro 

metacarpo e metatarso, respectivamente, enquanto que os eletrodos receptores são posicionados 

proximalmente também na mão e no pé, o primeiro no punho, em um plano imaginário de união das 

duas apófises estiloides, e o segundo na região dorsal da articulação tibiotársica.  

                    

 

Além disso, os voluntários seguiram as instruções descritas por Pitanga (2005) para a 

realização do teste:  

1) Não comer ou beber por quatro horas antes do teste; 

2) Não fazer exercícios por 12 horas antes do teste; 

3) Urinar 30 minutos antes do teste; 

4) Não consumir álcool 48 horas antes do teste; 

5) Não usar diuréticos sete dias antes do teste; 

6) Não aplicar o teste em voluntarias durante o período menstrual. 

 

2.4.4 - Análise Estatística 

Para estudar a concordância entre o IMC e o %G dos métodos BIA e DC, foram 

utilizadas quatro ferramentas estatísticas: gráfico de Bland-Altman, coeficiente de correlação 

intraclasses, teste t de Student para amostras relacionadas e teste do sinal. A combinação dos 

resultados dessas técnicas permitiu a obtenção de conclusões sobre a concordância entre os métodos 

do estudo. 
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3 - RESULTADOS 

 

A amostra foi composta por 40 voluntários, sendo 20 do sexo masculino e 20 do sexo 

feminino, com idade entre 18 e 27 anos e todos foram submetidos às avaliações de IMC e 

composição corporal para obtenção do percentual de gordura através do método das DC e da BIA. 

A tabela 1 apresenta as medidas descritivas das variáveis de idade e dos testes 

realizados: 

 

Tabela 1. Medidas descritivas das variáveis, Idade, IMC, %G BIA e %G DC segundo o sexo.  

 

 

 

A análise estatística ocorreu de duas formas, primeiramente analisando o grupo como 

um todo e em seguida analisando os grupos masculino e feminino de forma separada. Tanto nas 

análises do grupo como um todo quanto nas análises realizadas separadamente, foram apresentados 

o estudo de concordância e o gráfico de Bland-Altman comparando cada variável. 

A tabela 2 apresenta os resultados dos testes do estudo de concordância de todos os 40 

voluntários. Considerando que no coeficiente de correlação intraclasses quanto mais próximo de 1,0 

maior é a relação entre as variáveis, e que no Teste t de Student os valores significativos deveriam 

ser maiores que 0,05, os resultados nos permitem afirmar que os valores de IMC e das variáveis de 

%G de ambos os métodos não são concordantes. 

Além disso, apesar de não ser o foco do estudo, o coeficiente de correlação intraclasses 

apresentou uma forte concordância entre o %G DC e %G BIA. 
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  Tabela 2. Resultados dos testes de estudo de concordância. 

 

 

As figuras 1, 2 e 3 mostram os gráficos de Bland-Altman, o qual é utilizado como uma 

ferramenta útil para verificar a concordância entre dois métodos, que calcula as médias e suas 

respectivas diferenças entre as variáveis IMC x %G BIA, IMC x %G DC e %G BIA e %G DC, 

respectivamente. Quanto mais próximos de zero os pontos se localizarem, maior é a concordância 

entre as variáveis. 

 

Figura 1. Gráfico de Bland-Altman para as variáveis IMC e %G BIA. 

 

Cada ponto da figura representa um voluntário. A linha pontilhada vermelha representa 

a média da diferença entre as avaliações e o ideal é que ela permaneça o mais próximo possível da 

linha zero, o que acontece nesse caso. As linhas pretas pontilhadas representam os limites de 

concordância, sendo assim, o ideal é que os pontos se localizem dentro desses limites, o que 

também acontece nesse caso.  

Porém, era esperado que os pontos ficassem espalhados de maneira uniforme e próximo 

da linha zero, pois quanto mais próximos dessa linha, maior a concordância entre as variáveis. Mas 

o gráfico apresenta uma curva nos valores que indica que até o valor 22 houve uma tendência de o 



16 

 

IMC ter valores maiores que o %G BIA e que a partir desse ponto a relação se inverte e o %G BIA 

passa a ter valores maiores que o IMC. Sendo assim, pode-se dizer que não houve concordância 

entre o IMC e o %G BIA. 

 

Figura 2. Gráfico de Bland-Altman para as variáveis IMC e %G DC. 

 

Na figura 2 o gráfico que apresenta a relação entre o IMC e o %G DC onde a média da 

diferença entre as variáveis já se encontra mais distante da linha zero e alguns pontos se afastam dos 

limites de concordância. 

Além disso, os pontos formam a mesma curva apresentada no gráfico anterior indicando 

que até o valor 24 houve uma tendência do IMC ser maior que o %G DC e a partir desse valor a 

relação se inverte. 

Sendo assim, podemos afirmar que não há relação de concordância entre o IMC e o %G 

DC. 
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Figura 3. Gráfico de Bland-Altman para as variáveis %G BIA e %G DC. 

 

Na figura 3 o gráfico que apresenta a relação entre o %G BIA e o %G DC onde, assim 

como no gráfico anterior, a média da diferença entre as variáveis também se encontra mais distante 

da linha zero e muitos pontos se afastam dos limites de concordância. 

Apesar de a média da diferença estar mais distante da linha zero, os pontos se 

distribuem de maneira mais uniforme próximo da linha vermelha, o que indica para essas variáveis 

uma relação de concordância em sua média de diferença. 

A seguir na tabela 3 serão apresentados os resultados do teste de estudo de concordância 

dos voluntários do sexo masculino. Considerando que todos os resultados apresentaram uma relação 

baixa entre as variáveis podemos afirmar que os valores entre IMC e %G dos dois métodos 

avaliados apresentaram baixa concordância. 

 

Tabela 3. Resultados dos testes de estudo de concordância do grupo masculino 
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As figuras 4, 5 e 6 apresentam os gráficos de Bland-Altman comparando a diferença 

entre as variáveis IMC x %G BIA, IMC x %G DC e %G BIA e %G DC, para os voluntários do 

sexo masculino, respectivamente. 

 

Figura 4. Gráfico de Bland-Altman para as variáveis IMC e %G BIA do grupo masculino 

 

Na figura 4, o gráfico nos mostra que a maioria dos pontos se colocou distante da linha 

zero e que a média das diferenças entre as avaliações se afastou dos limites de concordância, com os 

valores de IMC sempre maiores que os do %G BIA, mostrando uma baixa relação de concordância 

entre o IMC e o %G BIA para os voluntários do sexo masculino. 
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Figura 5. Gráfico de Bland-Altman para as variáveis IMC e %G DC do grupo masculino 

 

Na figura 5, os pontos se apresentam de forma dispersa sendo que não se concentram 

nem próximos da linha zero, nem próximos da linha da média das diferenças (que também está 

distante da linha zero). Além disso, a maioria dos resultados de IMC foram maiores que os valores 

de %G DC (assim como aconteceu com a BIA); e alguns pontos também se apresentaram fora do 

limite de concordância, indicando que também houve baixa concordância entre essas variáveis. 

 

Figura 6. Gráfico de Bland-Altman para as variáveis %G BIA e %G DC do grupo masculino 
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A figura 6 representa o gráfico que apresenta a relação entre o %G BIA e o %G DC 

onde, a média da diferença entre as variáveis também se encontra mais distante da linha zero e 

alguns pontos se afastam dos limites de concordância. 

O gráfico também indica que os valores de %G DC são sempre maiores que os de %G 

BIA, mostrando uma baixa relação de concordância entre as variáveis.  

A seguir na tabela 4 serão apresentados os resultados do teste de estudo de concordância 

das voluntárias do sexo feminino. A partir dos resultados obtidos podemos afirmar que os valores 

entre IMC e %G dos dois métodos avaliados apresentaram baixa concordância. 

 

Tabela 4. Resultados dos testes de estudo de concordância do grupo feminino 

 

 

As figuras 7, 8 e 9 apresentam os gráficos de Bland-Altman comparando a diferença 

entre as variáveis IMC x %G BIA, IMC x %G DC e %G BIA e %G DC para as voluntárias do sexo 

feminino, respectivamente. 

 

Figura 7. Gráfico de Bland-Altman para as variáveis IMC e %G BIA do grupo feminino 
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A figura 7 representa o gráfico que mostra a relação entre o IMC e o %G BIA para as 

voluntárias do sexo feminino. Os resultados apresentaram a linha da média da diferença entre as 

variáveis muito próxima ao limite superior de concordância. 

Além disso, todas as voluntárias apresentaram seus resultados de %G BIA superiores ao 

IMC e muitos pontos ficaram fora do limite de concordância, indicando que há pouca concordância 

entre o IMC e o %G BIA para esse grupo. 

 

Figura 8. Gráfico de Bland-Altman para as variáveis IMC e %G DC do grupo feminino 

 

A figura 8 representa o gráfico que mostra a relação entre o IMC e o %G DC para as 

voluntárias do sexo feminino. Mais uma vez a média entre as diferenças se encontra fora do limite 

de concordância, assim como boa parte dos pontos que representam as voluntárias. 

Além disso, o %G DC se mostrou maior que o IMC em todos os testes, indicando que 

houve baixa concordância entre as variáveis analisadas. 
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Figura 9. Gráfico de Bland-Altman para as variáveis %G BIA e %G DC do grupo feminino

 
A figura 9 apresenta o gráfico com a relação entre o %G BIA e o %G DC. A média da 

diferença entre as variáveis ficou posicionada entre a linha zero (onde os pontos estão espalhados) e 

o limite superior de concordância. 

Apesar de os resultados apontarem uma relação entre essas variáveis maior no publico 

feminino quando comparado ao masculino, essa relação não teve valor significativo. 

 

 

  



23 

 

4 – DISCUSSÃO  

 

O presente estudo teve como objetivo analisar a concordância entre o IMC e o %G 

obtido através de dois métodos de avaliação (DC e BIA). A partir da análise dos dados foi possível 

afirmar que os valores de IMC e %G em ambos os métodos não foram concordantes nem no grupo 

com um todo, nem nos grupos divididos por gêneros, e esse resultado pode ter sido influenciado por 

alguns fatores como idade, sexo, protocolo escolhido para a avaliação pelas DC e espessura das DC. 

Em seu estudo Kuhn et. al. (2014) estudaram a concordância do %G BIA com diversos 

métodos antropométricos em uma população xavante no estado do Mato Grosso e encontraram uma 

forte relação do IMC com o %G BIA. A média de idade dos voluntários foi de 42 anos, o que indica 

que a idade pode ter influência sobre as variáveis, portanto, um grupo etário diferente do que foi 

investigado no presente estudo. 

Wickel (2014) realizou um estudo com meninos e meninas adolescentes com média de 

idade de 15 anos e também encontrou uma forte relação do IMC com o %G em ambos os grupos 

(r=0,85 para os meninos e r=0,73 para meninas), reforçando a necessidade de se realizarem estudos 

com outras populações. 

Além disso, em nossos achados, quando separamos os dados de homens e mulheres para 

análise, pudemos observar uma relação mais alta para mulheres entre IMC e %G BIA e entre IMC e 

%G DC para os homens. Esse resultado encontrado para as mulheres acompanha os achados do 

estudo de Amani (2007), que apresentou uma correlação de r=0,77 entre o IMC e o %G BIA de 

mulheres iranianas com média de idade de 26 anos, e também os achados de Guedes e 

Rechenchosky (2008), que compararam a relação entre vários protocolos de DC com o IMC de 

jovens (média de idade de 23 anos) e encontraram em média um r=0,55 sem resultados 

significativos para a concordância entre IMC e %G DC. 

Paralelo a isso, Conterato e Vieira (2001) encontraram uma relação maior entre a BIA e 

o protocolo de DC de Petroski (1995), quando comparado com o protocolo estabelecido por Guedes 

(1985), indicando que o protocolo de DC escolhido pode ter sido um fator limitante, apesar de ter 

sido utilizado por ser um protocolo adequado para universitários brasileiros. 

Considerando que Guedes e Guedes (1998) mencionam que a pressão a ser realizada 

pelo adipômetro contra a DC é prejudicada quando esta é superior a 40 mm e que, assim como 

mostrado na tabela 4, muitas medidas foram superiores a esse valor nas três DC utilizadas no 

presente estudo (DC suprailíaca 20%, DC subescapular 10% e DC coxa 50%). Portanto, acredita-se 

que a avaliação através da BIA pode ter sido mais confiável para esse grupo.  
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Tabela 5. Medidas das DC das voluntárias do sexo feminino. 

 

Suprailíaca Subescapular Coxa 

46,1 44,2 54,2 

16,5 10,7 20,9 

27,2 20,5 53,3 

36,2 26,5 43,2 

45,2 39,6 59,4 

29,9 19,1 39,8 

17,2 12,0 36,2 

16,8 14,4 51,2 

12,2 10,3 24,8 

33,1 21,0 39,5 

26,6 15,3 39,8 

22,3 15,3 48,5 

25,2 17,8 49,6 

18,4 15,5 36,7 

48,3 45,1 56,5 

13,4 10,8 17,7 

16,6 12,4 33,4 

43,4 36,1 61,1 

26,5 18,6 28,0 

19,5 10,5 44,3 

 

No caso dos homens a BIA apresentou inconsistência nos resultados em cinco voluntários quando 

comparada com as DC com diferença de até 10% no %G entre um método e outro. Acredita-se que 

isso pode ser consequência do descumprimento não relatado das recomendações anteriormente 

citadas para a realização do teste da BIA. 

Além disso, assim como visto no estudo de Filho e Shiromoto (2001) os homens tem 

uma forte tendência a ter um %G mais baixo que o das mulheres e uma maior quantidade de massa 

muscular e isso interfere diretamente sobre os valores do IMC, que acabam sendo mais altos, mas 

não devido à gordura corporal e sim à massa magra, diminuindo a relação entre IMC e %G. De 

acordo com os mesmos autores parece claro que a prática de exercícios físicos com frequência 

mínima de três vezes na semana tem relação direta com modificações sobre a composição corporal. 

Sendo assim, considerando o que podemos observar na tabela 6 com relação ao nível de atividade 

física dos voluntários do presente estudo, levanta-se a possibilidade de se avaliarem apenas os 

indivíduos sedentários e os insuficientemente ativos, descartando os indivíduos ativos juntamente 

com os muito ativos, a fim de se estudar essa relação sem fatores determinantes sobre as variáveis 

estudadas. 

 

Tabela 6. Número de Voluntários Segundo Nível de Atividade Física 
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Sedentário Insuficientemente Ativo A Insuficientemente Ativo B Ativo 

Homens 1 1 2 16 

Mulheres 0 3 5 12 

Todos 1 4 7 28 

 

Porém, quando comparado com outros grupos, o nível de atividade física pode não ser 

limitante, como, por exemplo, no envelhecimento, já que este é um processo contínuo de declínio 

de todos os processos fisiológicos de uma pessoa (Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e da 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 1999) onde há modificações na composição 

corporal, que resultam em um aumento progressivo da gordura corporal e na redução da massa 

corporal magra (Barbosa et. al., 2001); e nessa fase da vida o papel do exercício é principalmente 

atenuar essa perda, consequentemente a magnitude dos efeitos gerados pelo estímulo do exercício 

também é menor. 

 

4.1 – Limitações do estudo 

Por se tratar de um trabalho de conclusão de curso e de haver uma data limite para a 

realização e finalização do mesmo, a opção foi utilizar apenas voluntários universitários 

provenientes da UNIFESP Campus Baixada Santista. 

Além disso, os dois métodos utilizados para a avaliação da composição corporal são 

considerados duplamente indiretos. Apesar de serem bastante aplicáveis e mais comuns em sua 

utilização, seria extremamente válida a utilização de um método mais preciso e de referencia, como 

o DEXA considerado padrão ouro nessa área de pesquisa.  
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5 – CONCLUSÃO 

 

A partir da análise dos dados obtidos podemos concluir que o IMC apresenta baixa 

concordância com o %G dos métodos BIA e DC para o público estudado.  

Cabe destacar a necessidade de se desenvolverem estudos com um número maior de 

voluntários e com outros grupos de indivíduos na busca de uma melhor compreensão entre essas 

variáveis. 
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ANEXOS 

 

A.PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 

 



30 

 

 

 



31 

 

 

 



32 

 

B.QUESTIONÁRIO IPAQ – VERSÃO CURTA 
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APÊNDICES 

 

A.TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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